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فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی

بخشی از بيانات رهبر معظم انقالب در ١٦ مرداد ١٣٩١

ــا  ــده ی ــبت داده ش ــن نس ــه م ــه ب ــم آنچ ــرض می کن ــذا ع له

می شــود مــورد تصدیــق نیســت مگــر آن کــه صــدای مــن یــا 

خــط و امضــای مــن باشــد، بــا تصدیــق کارشناســان .

ــه ای  ــر نتیج ــه ه ــق، ب ــی، کار دقی ــی، کار علم کارِ کارشناس

کــه برســد، آن نتیجــه بــرای کســی کــه آن کار علمــی را قبــول 

دارد، معتبــر اســت.





۴

اعضاء هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
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پیام  رئیس هیئت مدیره

امــروزه با پیشــرفت غیــر قابل تصور شــاخه های مختلف علم و گرایش به هر چه بیشــتر تخصصی 
شــدن رشــته های مختلــف علمــی، بهره گیری از نظرات کارشناســان متخصص توســط مســئوالن 

قضائی را اجتناب ناپذیر کرده است.

بی تردید نظریات کارشناســان رســمی دادگستری می تواند بسیاری از دغدغه ها و مشکالت مردم 
را بــه حداقــل رســانده و قضــات را در پرونده هــای قضایــی یــاری کنــد که همین نقش مســتقیم و 
تأثیرگذاری نظریه های کارشناسی در سرنوشت پرونده ها و صدور آرای قضایی اهمیت و حساسیت 
این حرفه را رسانده و نشان دهنده این موضوع است که اظهارنظر صحیح کارشناسان به اجرای 

عدالت و احقاق حق در جامعه کمک فراوانی می نماید.

کارشــناس رســمی که به پشــتوانه علم و تخصص و تجربه قادر به اظهارنظر جامع و کامل نســبت 
به رشــته تخصصی خود می باشــد با تعهد و امانتداری و حاضر و ناظر دانستن خداوند برای یاری 
رســاندن بــه آحــاد مردم و تأمیــن و تعمیم عدالت، بــه نیرویی بی بدیل در جامعــه تبدیل خواهد 
گشــت. در همین راســتا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی که اسامی و مشخصات 
اعضــای آن در ایــن کتــاب درج گردیده با بهره گیری از کارشناســان مجرب و متعهد در رشــته های 
مختلف از جمله فنی و مهندسی، امور ثبتی، کشاورزی، حسابداری، وسایل نقلیه، خط و امضاء 
کم  و اثر انگشت و ... در جهت عدالت خواهی و دست یابی به حقیقت آماده خدمت رسانی به محا

قضائی ، نهادها ، ادارات دولتی و خصوصی و آحاد ملت عزیز ایران می باشد.

در پایان ذکر این نکته مهم اســت که کتاب حاضر با توجه به اطالعات ســامانه مرکز کارشناســان 
رســمی دادگســتری اســتان مرکزی و مدارک ارائه شــده توســط کارشناســان و تماس با این عزیزان 

ک پروانه و دفترچه کارشناسی می باشد. تهیه شده و در صورت مغایرت مال

محمدعلی تاج آبادی فراهانی

رئیس هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
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تاریخچه مرکز

پیرو تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه ســوم توســعه در ســال۱۳۷۹ و به منظور اعمال حمایت های 
الزم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، این اختیار به قوه 
غ التحصیالن رشــته حقوق جهت صدور مجوز  قضائیه اعطا شــد که نســبت به تائید صالحیت فار
تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان و تائید صالحیت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام 
کم دادگستری و ادارات و سازمان های  نماید. همچنین مقرر شد که حضور مشاوران مذکور در محا

دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.

به منظور اجرای تکالیف مندرج در این ماده، اوایل سال ۱۳۸0 هیأتی اجرایی متشکل از مرحوم 
آیت الــه مرعشــی )رئیــس(، آیت الــه رئیســی )نایــب رئیس(، دکتــر جمالــو، حجت االســالم احمدی 
شاهرودی و دکتر محمدعلی حجازی )دبیر( ذیل معاونت قضایی قوه قضائیه تشکیل شد و پیرو 
، اولین آزمون وکالت در پاییز سال ۱۳۸0 از سوی قوه قضائیه برگزار گردید. حکم مقرر در ماده مذکور

حضرت آیت اله شاهرودی رئیس اسبق و فقید قوه قضائیه نیز آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون 
برنامه ســوم توســعه را در تاریــخ ۱۳ ۱۳/06/۱۳۸۱ تصویب و ابالغ کرد. رئیــس قوه قضائیه در ماده 
4 آییــن نامــه مذکور، به موجب اصل ۱5۸ قانون اساســی در راســتای ایجاد تشــکیالت الزم جهت 
اجرای وظایف مصرح در اصل ۱56 قانون اساســی و به منظور احیای حقوق عامه و اجرای اصل 
۳5 قانون اساســی که از مصادیق حقوق عامه می باشــد، موجبات تشــکیل »مرکز امور مشــاوران 
حقوقــی، وکال و کارشناســان قــوه قضائیــه« را فراهــم ســاخت و برگــزاری آزمون وکالت و کارشناســی 

رسمی و صدور پروانه برای متقاضیان واجد شرایط را از جمله وظایف آن مرکز تعریف کرد.

 از ســوی دیگــر طبــق بند ۱۳ سیاســت های کلی امنیت قضایــی ابالغی 2۸ مهرمــاه ۱۳۸۱، تعیین 
ضوابــط اســالمی بــرای وکالت و کارشناســی رســمی از جمله اموری بــود که قوه قضائیه نســبت به 
اجرای آن موظف شــده بود. با توجه به این که مهم ترین ضوابط وکالت و کارشناســی رســمی ناظر 
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بــه فراینــد صدور پروانه فعالیت و همچنین ســازوکارهای نظارتی اســت، نقش و جایــگاه مرکز امور 
مشــاوران حقوقــی، وکال و کارشناســان قــوه قضائیه و تداوم فعالیــت آن اهمیت ویــژه ای پیدا کرد. 
قابل ذکر اســت که وجود نهادهایی از قبیل کانون وکالی دادگســتری و کانون کارشناســان رسمی 
دادگستری با توجه به ماهیت کامًال صنفی آن ها و گستره جغرافیایی و موضوعی محدود فعالیت 
آن ها، نمی توانســت تامین کننده اهداف و ماموریت های مذکور در سیاســت های امنیت قضایی 

باشد.

مرکــز ابتــدا ذیــل معاونت قضایی قوه قضائیه تشــکیل شــد و ریاســت هیــات اجرایی نیــز بر عهده 
مرحوم حضرت آیت اله مرعشــی معاونت قضایی وقت بود. در ســال ۱۳۸5، مرکز به حوزه ریاســت 
قوه قضائیه منتقل شــد و ریاســت هیات اجرایی نیز بر عهده معاون اول قوه قضائیه نهاده شــد. 
در بازه سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸5، اداره مترجمین رسمی قوه قضائیه نیز به مرکز الحاق شده بود. 
دادسرای انتظامی مرکز نیز به منظور تعقیب تخلفات انتظامی وکال و کارشناسان رسمی عضو مرکز 
در ســال ۱۳۸5 تشــکیل شــد. دفاتر اســتانی هیات مدیره های وکال و کارشناسان رسمی به تدریج 

از سال ۱۳۸5 با اختیارات محدود تشکیل شدند و انجام برخی از امور اعضا را بر عهده داشتند.

در ادامــه فعالیــت مرکز، دامنه صالحیت های آن توســعه پیدا کرد و بــه موجب ماده ۳2 آیین نامه 
اجرایــی »قانــون حمایــت از خانــواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شــورای اســالمی« مصــوب رئیس قوه 
قضائیه در سال ۱۳۹۳ نیز ساماندهی امور مشاوران خانواده نیز بر عهده مرکز نهاده شد. آیین نامه 
اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در 2۷/۱۱/۱۳۹۷ مورد بازنگری قرار گرفت و به موجب 
آن مرکز از نظر اداری، مالی و استخدامی به یک شخصیت حقوقی مستقل تبدیل شد و نام آن به 
»مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده« تغییر یافت. به موجب آیین نامه مذکور، هیات 
نظارت به منظور سیاســتگذاری، نظارت و تنظیم خط مشــی مرکب از معاون اول قوه قضائیه )به 
عنوان رئیس هیات(، رئیس حوزه ریاســت قوه قضائیه، معاون منابع انســانی قوه قضائیه، معاون 
قضایــی قوه قضائیه، دادســتان انتظامی قضات، یکی از قضــات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به 

باال با تعیین رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز تشکیل شد. 
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 یادی از درگذشتگان

به رسم کهن یاد می کنیم از همکارانی که دیگر در بین ما 
نیستند و جای خالی آنها همیشه احساس می شود.

علیرضا آقاخانی

محمدباقر صدوقحسین احدیابراهیم جمال

بسم اهلل الرحمن الرحیم

لَاحَیــاِء ِمنُهم َو 
َ
ُهــّمَ اغِفــر ِللُموِمنیــَن َو الُموِمَنــاِت َو الُمســِلمیَن َو الُمســِلَماِت ا

ّ
الل

َک غاِفَر الَذنِب َو 
َ
َک ُمجیُب الَدَعَواِت ِاّن

َ
الَامَواِت، َتاِبع َبیَنَنا َو َبیَنُهم ِبالَخیراِت ِاّن

َواِت
َ
ل ی ُکّلِ َشیٍء َقدیٌر ِبُحرَمِة الَفاِتحِة َمَع الّصَ

َ
َک َعل

َ
الَخطیَئاِت َو ِاّن
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گروه۱: مهندسی آب و معادن

رشته امور آب
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0918861570329سطح کشورقاسمغیاث ابادی فراهانی1

0918361363429سطح کشورحسینیار محمدی2

کسید عابدعابد مصطفوی3 0918861486030ارا

گروه2 – اموال منقول 

رشته فرش
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0918366077635سطح کشورمجیدمنصوری 1

گروه3 – امور پزشکی و غذایی

رشته علوم آزمایشگاهی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0912143826839سطح کشورمجیدصفری1

0932952742739سطح کشورمریمنافذی2

فهرست اسامی کارشناسان به تفکیک
رشته و به ترتیب سابقه کارشناسی



اسامی، مشخصات و حدود ص�حیت کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

1۴

رشته مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0918361732541سطح کشورمریم�جاعی نا�ینی1

– امور ما�ی گروه۴

رشته امور بانکی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0935118607545اس�ان مرک�یسیمان�ری1

0918630611445اس�ان مرک�یمر�یهامیری2

0918863994046اس�ان مرک�یحمیدم�ان �ل�3

0912898593146اس�ان مرک�یمیناذوالفعلی4

کم�ردادقربانی5 0910806034247ارا

رشته امور ما�یاتی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0918866145449سطح کشورا�راهیم�وادی1

0918161444849سطح کشورا�راهیم�یاتی2

0918362440550سطح کشورحمیدحسین خانی ه�اوه3

رشته  نفقه
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0918798084552سطح کشوراف�منعم�ی ��اسیاهی 1

0918477790752سطح کشور�یر�نگودرزی2

رشته حسابدا�ی و حسابرسی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0912390634854سطح کشورغ�مع�اسمحمد خانی1



15

فهرست اسامی کارشناسان به تفکیک رشته و به ترتیب سابقه کارشناسی

0912355574154سطح کشوروحیده��ی�ی راد2

0918361799055سطح کشورنصرالهعلی محمدی3

0918361541655سطح کشورم�ردادهو�مند زاده4

0912379262456سطح کشورمحمدکا�می5

0918366066156سطح کشورعلیلع� بار6

0912501862757اس�ان مرک�یمی�اقتو�ه7

0912546984057اس�ان مرک�یاحسانمومنی8

0912513680758اس�ان مرک�یکمالغنا�ی9

کمحمد حسینآرمانیان10 0918960642958ارا

کعلیر�ابابا�ی11 0912756604059ارا

کا�وذرعطا��12 0912017127559ارا

کحسیناص�ر حسنی13 0919155766560ارا

کمحسنحسنی14 0918365241860ارا

کداودنعم�ی15 0919657663261ارا

کمریمرحیمی16 0910084589861ارا

کمصطفیمیرزا�� �م17 0935168189462ارا

رشته امور �یمه
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0918161305264سطح کشورحمید�والحسنی قناتی1

– امور وسا�� نقلیه گروه ۵

رشته وسا��  نقلیه موتو�ی و زمینی و تصادفات
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0912386683269سطح کشورفر�ادرس�می1

0912622843169سطح کشور��منمل�ی2



اسامی، مشخصات و حدود ص�حیت کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

16

صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0918169024870اس�ان مرک�یولی الهقاسمی3

کناصرمیرزاخانی4 0918362663270ارا

ک�ردیادری�وند5 0912587263071ارا

کمحمودمل�6 0918361200571ارا

کعلیر�ان�ام آبادی7 0918161515372ارا

کامیردلشادی8 0918363755372ارا

کاسحاقهنری موحد9 0912856883873ارا

کروح الهآ�وری10 0918958678173ارا

– راه و ساختمان و نقشه بردا�ی گروه ۶

رشته امور ��تی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0918363240977سطح کشورحسناحمدی1

0912145934877سطح کشوررم�انلطفی2

0912700390178سطح کشورمحمد حسنرعنا��3

0912185343078سطح کشورحسنمعروفی م�دم4

0918865015679سطح کشورسید ر�اصدری5

0918367460179سطح کشورزهرهع���ی6

0918364308380سطح کشوراسفندیارامینی7

0938510161780سطح کشورناهید�ال� �ی�ی ه�اوه8

0918367369081سطح کشورمحمد ت�یعلی ها�می آ��یانی9

0912693724581سطح کشوررسولحسینی10

0918861181582اس�ان مرک�ییدالهخرا��ی11

0918351306082اس�ان مرک�یم�دیمحمودی12

0918363385283اس�ان مرک�یحمید ر�ان�دی13

0918863715683اس�ان مرک�یر�امرادی14



17

صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0918863581384اس�ان مرک�ی�وادگودرزی15

0918363378984اس�ان مرک�یمصطفیحیاتی16

0918362118685اس�ان مرک�یفرهادقن�ری کردیجانی17

0918348252185اس�ان مرک�یمحمودفش�ی18

0918366982586اس�ان مرک�یحسیند�وری19

0918366040686مح�تعلیصالحی20

کع�دالهاسفندانی21 0918367018687ارا

0912533361187دلیجانغ�مر�امال�ی22

کم�رزاددرویشی23 0918353871488ارا

کآیت الهخلیلی خندا��24 0918959807188ارا

کعلیترا��25 0918365200889ارا

رشته راه و ساختمان
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0912187775991سطح کشورعلیآب نی�ی1

0912323748391سطح کشوروحیدآراس�ه2

0939973797792سطح کشور��مان�یاری3

0912230640892سطح کشورامیر حسیننجفی4

0918161024093سطح کشورمحمد حسینغفاری5

0912127211593سطح کشورحسینآعلی6

0912155657394سطح کشورمحسنمرادی7

سطح کشورعلی محمدسیفی8
09188616076

09183610772

94

0912155434095سطح کشورمحسنخاک�از9

فهرست اسامی کارشناسان به تفکیک رشته و به ترتیب سابقه کارشناسی



اسامی، مشخصات و حدود ص�حیت کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

18

صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

سطح کشورم�دیصا�ونر��10
09358531311

09181612087

95

0912355239096سطح کشورم�دیف�احی11

0912236851996سطح کشورمرت�یمج��دی12

0912199033897سطح کشورعلیمرادی بانه13

0918861928897سطح کشورمجید��سواری14

0912555054598سطح کشورعلی اص�رقا�می15

0918363439098سطح کشورمحمد علیتاج آبادی فراهانی16

0912355129199سطح کشورعلیر�اصالح وز�ری17

0918363232799سطح کشورحسینعابدی18

09188622466100سطح کشورمج��یر�یعی19

09125552085100سطح کشورسید م�دیحسینی20

09183612279101سطح کشورایمانمیرزاده21

09122339802101سطح کشوراحمدنی��واه نا�ینی22

09123244132102سطح کشوررامینزاو�ی23

09183643928102سطح کشورسید مسعودحسینی24

09188616123103سطح کشورامیر حسینع�اسی هرف�ه25

09123557793103سطح کشور�رو��وفا26

09123108706104سطح کشورعلیخل�27

09183639564104سطح کشورهما�ون��لی28

09183614607105سطح کشورمحسن��ادری29

09126963162105اس�ان مرک�یاحمد�دیدی میاند��ی30

09183643934106اس�ان مرک�یعلی��ینی31



19

صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09123550046106اس�ان مرک�یسامامین صالحی32

09126215071107اس�ان مرک�یقدرت الهوکیلی33

اس�ان مرک�یسید ا�والف���ریفی34
09188626990
09120764439

107

09183613521108اس�ان مرک�ی�وسفزکی35

09183613796108اس�ان مرک�یع�اسداود آبادی36

09121349199109اس�ان مرک�یمحمدخسرو کندی37

09181622565109اس�ان مرک�یذ�یح اله�مشیدی38

09123789141110اس�ان مرک�یفر��وذری39

09122561164110ساوهر�اقاسم �ور40

کسید معین الد�نحسینی41 09127934077111ارا

کسید وحیدن�وی42 09188631769111ارا

کمحمد ر�ااس�ندری43 09183680370112ارا

کمحمودمحمدی44 09183494793112ارا

کم�ریارفروزانم�ر45 09125865797113ارا

کحامدسیفی46 09128846912113ارا

09126550339114ساوهمحسنرأفت47

کعلیر�امیرزا��48 09183654907114ارا

ک���اد�راتی49 09183610196115ارا

کمی�محداد50 09122565713115ارا

رشته نقشه بردا�ی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09183603667117اس�ان مرک�یمحمد �وادع�اسی1

فهرست اسامی کارشناسان به تفکیک رشته و به ترتیب سابقه کارشناسی



اسامی، مشخصات و حدود ص�حیت کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

۲0

صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

کعلیر�احیدری نی�2 09183474767117ارا

کاحمد�یریا�� �راهی3 09123271431118ارا

کع�اسخلیلی4 09188663489118ارا

رشته معما�ی داخلی و تز�ینات
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

کن�س�ین1 09122008126120سطح کشوررونا

2� 09183610960120سطح کشور��منزار

09183617426121سطح کشورعلیرحم�ی3

– صنعت و فن گروه ۷

رشته ا�کتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09188626236125سطح کشورباب�نادری زاده �مال آبادی1

رشته برق ماشین و ت�سیسات کارخان�ات
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09121908320127سطح کشورمحمد م�دیدانیالی1

09181658045127سطح کشورحسیند�وری2

09188616440128سطح کشورغ�معلینادری3

09123950062128سطح کشورمحمداک�ری4

09122840493129سطح کشورم�دی�یات م��اری5

09122549149129آ��یانحسنفش�ی فراهانی6

کم�دیصادقی7 09185295377130ارا

کحمید�وسف خانی8 09192608119130ارا

09123554291131ساوهعلیر�اخرا�ی9

کاحمدارو�ی10 09128551780131ارا



۲1

رشته ت�سیسات ساختمانی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09121557033133سطح کشورحمید ر�اب�شی1

کمحمد ر�اهو�یار2 09161620639133ارا

کا�والف��کندی داینی3 09186014133134ارا

رشته کام��وتر و فناو�ی اط�عات
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

0۹1۸34۹5۹6۸136سط� کشور��اساح��ی1

کمرت�یم�ی�ی �ور2 0۹1۸62۸۸۸52136ارا

– فنون هنری گروه ۸

رشته تشخی� اصا�ت خ� و ام�اء و ا�ر انگشت
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

کحمید ر�انومرادی1 09188636412141ارا

کحامدمحمدی2 09186912757141ارا

– کشاو��ی و منا�� ط�یعی گروه ۹

رݤشتهݤ حفاݤ�تݤ محی�ݤ زݤیستݤ
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09183627714145سطح کشورساراساکی1

09188492606145سطح کشور�ریساسرخی2

09188633112146سطح کشورسیمینسلیمانی3

کمحمدا�راهیمی4 09183492819146ارا

رشته باغ�انی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09127060248148سطح کشورخلی�انصاری1

فهرست اسامی کارشناسان به تفکیک رشته و به ترتیب سابقه کارشناسی



اسامی، مشخصات و حدود ص�حیت کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

۲۲

رشته دام�رو�ی و دام�زشکی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09183666735150سطح کشور���ادعا�� حسینی1

09188622051150اس�ان مرک�یعلیر�ا�� �ور2

رشته کشاو��ی و منا�� ط�یعی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09183632168152سطح کشورحجت الهمرادی1

09121258119152سطح کشورحمید ر�ادرویش�ا2

09188625329153سطح کشورعلیفرم�ینی فراهانی3

09193232715153سطح کشورسید سعید��ش�ی4

09122567416154سطح کشورمحمد�ریف م�دسی5

09123060190154سطح کشورمحمد ر�احا�ی بابا��6

09125240779155سطح کشوررزافیروزی7

09188667835155سطح کشورع�اسعلیرس�می8

09183496829156اس�ان مرک�یحمید ر�امیرزا��9

09121554293156اس�ان مرک�یمحمد��روی10

رشته �راعت و اص�ح ن�اتات
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09122595867158سطح کشورمعرفتمصطفوی راد1

09125114685158سطح کشورعلیر�اس��ی�ار2

09188480642159اس�ان مرک�ی��اه�ع�ان�اده3

ک�ادی ساداتم�ا�رانی4 09188632388159ارا



۲۳

رشته گیاه پزشکی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09132718608161سطح کشورت�ی�ی�علی1

09124027646161سطح کشورعلیهم�ی2

رشته جنگل و مرت�
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

کداودغ�م �ور1 09183665059163ارا

– امور ادا�ی و خدمات عمومی گروه ۱۰
رشته امور ادا�ی و استخدامی

صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09122166175167سطح کشورمحمد ر�اسلطانی1

09168580070167سطح کشورداودموسوی2

رشته بررسی اسناد و مدارک
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09188650252169سطح کشورحسن�فیعی1

رشته امور گمرکی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

کمی�داحمدی1 09120660226171ارا

رشته �بان انگلیسی
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09183678305173سطح کشور�ر�وشمصافی1

– ایمنی و حوادث گروه ۱۱

رشته �واب� کار و کارگری
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09183639331177سطح کشورمجیدعراقیه فراهانی1

فهرست اسامی کارشناسان به تفکیک رشته و به ترتیب سابقه کارشناسی



اسامی، مشخصات و حدود ص�حیت کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

۲۴

صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09188485146177اس�ان مرک�یر�ا�ع�انی2

09188660238178اس�ان مرک�یعلیر�احسینی3

رشته کار و کارگری و حوادث ناشی از کار
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09188621192180سطح کشورع�دالمحمدموذن1

09183688285180اس�ان مرک�یداورخدادادی2

مح�تحسینصارمی3
09121508634

09351508634
181

رشته اسلحه شناسی و مهمات
صفحهتلفن همراهحوزه فعالیتنامنام خانوادگیردیف

09163696042183سطح کشورغ�محسینبشیری1
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رشته امور آب

��وه ۱: ������ آب و ���دن

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



1
رشته  امور آب

گروه مهندسی آب و معادن

۲9

حسین یارمحمدی

قاسم غیاث ابادی فراهانی

کار�ناسی:۵۷۹۹��اره �روانه: ۱3۸۸/۰۴/2۰تار�� �روع 

سط� کشورحوزه ف�ا�ی�:سربندحوزه ق�ا��:

3۸۱۸۹۵3۱۱۶ک�پستی: 6-08633125195تلفن �اب�:۰۹۱۸3۶۱3۶3۴تلفن ه�راه: 

اراک- خیابان فاز۱ شهرک شهید �هشتی- شرکت آب منطقه ای استان مرکزیآدرس:

�الحی� ها:

انــدازه گیــری منا�ــ� آب ســطحی ، �یرزمینــی، زهکشــی ها ،کانال هــا ،انهــار ،چشــمه ها، قنــوات امــور مر�ــوط بــه 
مســیل ها ، شــ�که های زهکشــی شــهری، �راعــی و جمــ� آو�ی آب هــای ســطحی

کار�ناسی:2۴۴۵��اره �روانه: ۱3۸۵/۰۸/۰۱تار�� �روع 

سط� کشورحوزه ف�ا�ی�:اراکحوزه ق�ا��:

3881659993ک�پستی: 0864633۷336تلفن �اب�:۰۹۱۸۸۶۱۵۷۰3تلفن ه�راه: 

خمین- خیابان دانش�و- کوچه گلستانآدرس:

�الحی� ها:

بررســی شــ�که های زهکشــی و ابرســانی انــدازه گیــری اب کانا�هــا و شــ�که های زهکشــی و ابرســانی نشــت یا�ــی و 
حــوادث ناشــی از ان بــر مســتحد�ات م�ــاور و فاضــ�ب



1
رشته  امور آب

گروه مهندسی آب و معادن

۳0

سیدعابد مصطفوی

کار�ناسی:۱۱۹۷۹��اره �روانه: ۱3۹۶/۰۸/۱۶تار�� �روع 

اراکحوزه ف�ا�ی�:اراکحوزه ق�ا��:

38196۷8591ک�پستی: ۰۸۶322۴۷۰۱3تلفن �اب�:۰۹۱۸۸۶۱۴۸۶۰تلفن ه�راه: 

اراک- خیابان شریعتی- میدان فرماندا�ی- کوچه گلستان یک- م�تم� گلستان- واحد۱۸آدرس:

�الحی� ها:

ــا و  ــوات، چاهه ــمه هــا، قن ــار ســنتی ، چش ــش ها،انه ــال هــا، زهک ــی ، کان ــ� ســطحی ، �یرزمین ــری منا� ــدازه گی ان
تعی�ــن حقابه هــا - رهکشــی آب هــای �یــر زمینــی ناشــی از تخلیــه فاض�ب هــا







ݢݢرشته فرش

ا��ال ����ل

��وه ٢



۳۴

رشته فرش

��وه ۲: ا��ال ����ل

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



2
رشته  فرش

گروه اموال منقول و نفقه

۳5

م�ید منصو�ی

کار�ناسی:2۵3۶��اره �روانه: ۱3۸۵/۰۵/۱۸تار�� �روع 

سط� کشورحوزه ف�ا�ی�:د�ی�انحوزه ق�ا��:

ک�پستی: ۰۸۶۴۴22۸۷۱۷تلفن �اب�:۰۹۱۸3۶۶۰۷۷۶تلفن ه�راه: 

د�ی�ان - بعدازفاضل نراقی -کوچه امیر ک�یر -کوچه سرو۴آدرس:

�الحی� ها:

ع بافــت و محــل بافــت فــرش. - تعی�ــن اصا�ــت فــرش دســت بــاف و شناســایی فرش هــای غیــر اصیــل.  تعی�ــن نــو
- تعی�ــن قیمــت و ا�زش گــذا�ی انــواع فــرش نــو. - تعی�ــن قیمــت و ا�زش گــذا�ی انــواع فــرش مســتعمل و کهنــه. 

ع و مــواد بــکار رفتــه در تو�یــد و بافــت فــرش. - تعی�ــن نــو





 ݢرشته علوم آزمایشگاهی

ݢݢݢمواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن  ݢرشته ݢ

ا��ال ����� و ��ا��

��وه ٣



۳8

رشته علوم آزمایشگاهی

��وه ۳: ا��ال ����� و ��ا��

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



3
رشته  علوم آزمایشگاهی

گروه امور پزشکی و غذایی

۳9

م�ید صفری

مریم نافذی

کار�ناسی:2۷00��اره �روانه: 1385/08/0۷تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:5041��اره �روانه: 138۷/06/13تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3813۷86548ک�پستی: -تلفن �اب�:09121438268تلفن ه�راه: 

ک- �یابان 22��م�آدرس: ارا

381484۷391ک�پستی: 88۷80528-086تلفن �اب�:0932952۷42۷تلفن ه�راه: 

ک 14- ���ه 4 -وا�د 16آدرس: کو�ه سیاوش -�� ت�ران -میدان ارژا�تی� - �یابان ا�و�د - 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��ر�ــ� و ����ــ� ��ــ�� �ــ� ��و��ه �ــ�ی ���ــ�ط �ــ� ��ــ�م آز����ــ���� و ���ــ�وب ����ــ� در ����ــ� ����ــ� در داد�ــ�ا�� و 
داد��ه �ــ�. - ��ر�ــ� و ����ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� ��و�ــ�ه ���ــ�ران در ����ر�ــ��ن �� و ��ا�ــ� در���ــ� در را��� �� ���رات آز����ــ���� و 
����ــ� ����ر�ــ���� وآز���� �ــ�ی ژ���ــ� - ا��ــ�ر ��ــ� در ��رد �ــ�ا�� ����اری ���� �� و ��اد و د�ــ���ه ��ی آز����ــ���� 
و آ��د�� ز��ــ� ����� و ���ا�ــ�� و ا���� آز����ــ��ه ��. - ا���ر ��� ��ــ�� �� ���� آز����ــ�ت ��� ����� ���� �ــ���� 
وزارت ���ا�ــ� و ����ــ� �ــ�داری ��ــ�د از ����ر�ــ��ن ��ــ� ا��ــ�م آز���ــ� �ــ�رد ��ــ�. -ا��ــ�ر ��ــ� �ــ�ود ����ــ� ���ــ�� 
آز����ــ��ه و�ــ�ازم ��ــ� و��ــ�رات ��� �ــ�ی آز����ــ��ه - ا��ــ�ر ��ــ� و ����� �ــ�داری �� ��� ز����ه �ــ�د از آب و �ــ�اد ��ا�� 
�ــ� از ��ــ�ظ �ــ������ و ��ــ�د و آ��د�� �ــ�ی ����و�ــ� و ��ر�ــ� و ا���ــ� ���� ��ــ���. -�ــ��� در ����ــ��ن ��ی ����� 

���م آز��������

�ــ� ����ــ� در  ر��ــ� ۲ - ��ر�ــ� و ����ــ� ��ــ�� �ــ� ��و��ه �ــ�ی ���ــ�ط �ــ� ��ــ�م آز����ــ���� و ���ــ�وب ����ــ� در ���
�ــ� در���ــ� در را��ــ� �ــ� ��ــ�رات  داد�ــ�ا�� و داد��ه �ــ�. - ��ر�ــ� و ����ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� ��و�ــ�ه ���ــ�ران در ����ر�ــ����� و ��ا
آز����ــ���� و ����ــ� ����ر�ــ����. - ا��ــ�ر ��ــ� در �ــ�رد �ــ�ا�� ���ــ�اری ���� �ــ� و �ــ�اد و د�ــ������ی آز����ــ���� 
و آ��د�ــ� ز��ــ� ����ــ� و ���ا�ــ�� و ا���ــ� آز����ــ�����. - ا��ــ�ر ��ــ� ��ــ�� �ــ� ���ــ� آز����ــ�ت ��ــ� ����ــ� ���ــ� 
�ــ���� وزارت ���ا�ــ� و ����ــ� �ــ�داری ��ــ�د از ����ر�ــ��ن ��ــ� ا��ــ�م آز���ــ� �ــ�رد ��ــ�. - ا��ــ�ر ��ــ� و ����ــ� �ــ�داری 
�ــ� ��ــ� ز���ــ�ه �ــ�د از آب و �ــ�اد ��ا�ــ� �ــ� از ��ــ�ظ �ــ������ و ��ــ�د و آ��د�� �ــ�ی ����و�ــ� و ��ر�ــ� و ا���ــ� ��ــ�� 

.�����



۴0

رشته مواد غذایی 
و مسمومیت های ناشی از آن

��وه ۳: ا��ال ����� و ��ا��

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



3 گروه امور پزشکی و غذایی

۴1

رشته مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن

مریم ش�اعی نا�ینی
کار�ناسی:353۷��اره �روانه: 1386/06/18تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3819۷8۷346ک�پستی: 08633124491تلفن �اب�:0918361۷325تلفن ه�راه: 

کیان - ���ه دومآدرس: کو�ه ر�وان - �ن� سا�تمان  کوی مس�� -  ک -  ارا

�الحی� ها:
��ر�� ����� ��اد ��ا�� - ��ر�� ا��اع ������� ��ا�� و رو���ی ��ر�� و ������ی





 ݢرشته امور بانکی

 ݢرشته امور ما�یاتی

 ݢرشته نفقه

 ݢرشته حسابدا�ی و حسابرسی

 ݢرشته امور �یمه

ا��ر ����

��وه ٤



۴۴

رشته امور بانکی

��وه ۴: ا��ر ����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



4 گروه امور ما�ی

۴5

رشته امور بانکی

سیما نظری

مرضیه امیری

کار�ناسی:8910��اره �روانه: 1391/06/15تار�� �روع 

استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��:

کار�ناسی:9280��اره �روانه: 1391/10/02تار�� �روع 

استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��:

3914۷43۷65ک�پستی: 08642416۷59تلفن �اب�:093511860۷5تلفن ه�راه: 

�ه 6- م�تم� آسمان- وا�د 12آدرس: ک- ش�رک پردیس ی�- �یابان � ارا

381۷681838ک�پستی: 08634651082تلفن �اب�:09186306114تلفن ه�راه: 

�ه 6- م�تم� آسمان- وا�د 12آدرس: ک- ش�رک پردیس ی�- �یابان � ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۳ ��ــ�وره و���ــ� ��ار�ــ��ی ���ــ� از���ــ� ا�ــ��ن �ــ��� �����ــ� �ــ�ای ���ــ� ������ �ــ�ی ����(ر����)�ــ� �ــ�� ���ــ� 
�����ردر��ل ارا�� ��� ��ر����ــ� در ��رد ������ت ��رد ا���ف ��ارداد��ی ���د ا�ــ���، ��دا�ــ� از ��ــ����، ��ا�� ��، 
���ــ�ت ا����و��ــ� ، دارا�� �ــ� و ���ــ�ت ا���ــ�، �ــ�د �ــ��ده ��ی د�ــ�اری و ���د�ــ�اری، �ــ�د ��ــ���ت، ��ــ��� ا����ر و 

����� �ــ�ی ر���ــ� �ــ�� ده ����ــ�رد ر��ل

ر��ــ� ۳ ��ــ�وره و���ــ� ��ار�ــ��ی ���ــ� از���ــ� ا�ــ��ن �ــ��� �����ــ� �ــ�ای ���ــ� ������ �ــ�ی ����(ر����)�ــ� �ــ�� ���ــ� 
�����ردر�ــ�ل ارا�ــ� ��ــ� ��ر����ــ� در �ــ�رد �����ــ�ت �ــ�رد ا��ــ�ف ��ارداد�ــ�ی ��ــ�د ا�ــ���، ��دا�ــ� از ��ــ����، ��ا�ــ� 
�ــ�، ���ــ�ت ا����و��ــ� ، دارا�� �ــ� و ���ــ�ت ا���ــ�، �ــ�د �ــ��ده ��ی د�ــ�اری و ���د�ــ�اری، �ــ�د ��ــ���ت، ��ــ��� 

ا���ــ�ر و ������ــ�ی ر���ــ� �ــ�� ده ����ــ�رد ر�ــ�ل



گروه امور ما�ی4

۴6

رشته امور بانکی

حمید مکان طلب
کار�ناسی:9۷68��اره �روانه: 1392/05/06تار�� �روع 

استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��:

3۷81699611ک�پستی: 0864322۷111تلفن �اب�:09188639940تلفن ه�راه: 

آیت ا�ه م�دسی- �ن� دادگستریآدرس: م��ت- �یابان 

�الحی� ها:
ر��ــ� ۲ ��ــ�وره و���ــ� ��ار�ــ��ی ���ــ� از ���ــ� ا�ــ��ن �ــ��� �����ــ� �ــ�ای ���ــ� ������ �ــ�ی ���ــ� (ر���ــ�) �ــ� �ــ� �ــ�� 
ر���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��ر����ــ� در �ــ�رد �����ــ�ت �ــ�رد ا��ــ�ف ��ارداد�ــ�ی ��ــ�د ا�ــ���، ��دا�ــ� از ��ــ����، ��ا�ــ� �ــ�، 
���ــ�ت ا����و��ــ�، دارا�� �ــ� و ���ــ�ت ا���ــ�، �ــ�د �ــ��ده ��ی د�ــ�اری و ���د�ــ�اری، �ــ�د ��ــ���ت، ��ــ��� ا���ــ�ر و 
����� �ــ�ی ر���ــ� �ــ� �ــ�� �ــ� ����ــ�رد ر��ل ارا�� ��� ��ر����ــ� در ���ص �������ــ�، ا����ل د�ــ�ن، و���� و ������ 
و ���ــ�ات ��ــ����ن، �����ــ�ت ��ــ��ك ا���ــ�ل، و�ــ�ه ا��ــ�ام و ��ا�ــ�، ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ��ا�� �ــ� ���ــ�� ده ����ــ�رد ر�ــ�ل 

(�ــ� ا�ــ�س ا�ــ� ����ــ�)

مینا ذوا�فعلی
کار�ناسی:10440��اره �روانه: 1393/02/03تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

168۷81۷381ک�پستی: 021۷۷093496تلفن �اب�:09128985931تلفن ه�راه: 

آدرس:
�ــه ش�ــ�)- ت�ران-میــدان رســا�ت-�یابان هنگام-اوقــاف- �یابــان تــ�ا�ران شــما�ی- �یابــان شــ�ید �را�ــی (�

ک 45- ���ــه دوم �ــ�

�الحی� ها:
ر��ــ� ۱ ��ــ�وره و ���ــ� ��ارش �ــ�ی ���ــ� از ���ــ� ا���ن �ــ��� �����ــ� �ــ�ای ���� ������ �ــ�ی ���ــ� ا�ــ� از ارزی و ر���ــ�_ ارا�� 
��ــ� ��ر����ــ� در ��ــ�ص ا����ــ�ت ��ــ� و ���ــ� ��ــ� ار��ن ���د��ی ����، ���� ����ی و ���� �� و �ــ��� ���د��ی ��� 
���رت ���� ����ی ����ری ا�ــ��� ا��ان _ارا�� ��� ��ر����ــ� در ��رد ������ت ��رد ا���ف ��ارداد��ی ���د ا�ــ��� 
، ��دا�ــ� از ��ــ�ب �ــ�، ��ا�ــ� �ــ�، ���ــ�ت ا����و��ــ� ،دارا�� �ــ� و ���ــ�ت ا���ــ�، �ــ�د �ــ��ده ��ی د�ــ�اری و ���د�ــ�اری، 
�ــ�د ��ــ���ت ،��ــ��� ا���ــ�ر و ����� ���� �ــ�ی ر���ــ� �ــ� �� �ــ�� ���ــ� (�� ا�ــ�س ا�ــ� ����ــ� ) _ارا�� ��� ��ر����ــ� در 
��ــ�ص �������ــ� _ ا���ــ�ل د�ــ�ن، و���ــ� و �����ــ� و ����ات ��ــ����ن، ������ت ��ــ��ک ا���ــ�ل ،و��ه ا��ــ�ام و ��ا�� 

،ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ��ا�� �ــ� ،��ــ��� ا���ــ�ر و ��������� �ــ�ی ارزی ���ــ� �ــ�� ر���ــ� و ارزی (�ــ� ا�ــ�س ا�� �����)



4 گروه امور ما�ی

۴7

رشته امور بانکی

مهرداد قربانی
کار�ناسی:12562��اره �روانه: 139۷/05/10تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

381۷866۷19ک�پستی: 0863405۷0۷0تلفن �اب�:09108060342تلفن ه�راه: 

کو�ه ش�ید ا�مدیآدرس: ک- �یابان دا��گاه- �ا�ه سازی-  ارا

�الحی� ها:
ر��ــ� ۳ ��ــ�وره و���ــ� ��ار�ــ��ی ���ــ� از���ــ� ا�ــ��ن �ــ��� �����ــ� �ــ�ای ���ــ� ������ �ــ�ی ����(ر����)�ــ� �ــ�� ���ــ� 
�����ردر�ــ�ل ارا�ــ� ��ــ� ��ر����ــ� در �ــ�رد �����ــ�ت �ــ�رد ا��ــ�ف ��ارداد�ــ�ی ��ــ�د ا�ــ���، ��دا�ــ� از ��ــ����، ��ا�ــ� 
�ــ�، ���ــ�ت ا����و��ــ� ، دارا�� �ــ� و ���ــ�ت ا���ــ�، �ــ�د �ــ��ده ��ی د�ــ�اری و ���د�ــ�اری، �ــ�د ��ــ���ت، ��ــ��� 

ا���ــ�ر و ������ــ�ی ر���ــ� �ــ� �ــ�� ده ����ــ�رد ر�ــ�ل



۴8

رشته امور ما�یاتی

��وه ۴: ا��ر ����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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رشته امور ما�یاتی

ابراهیم جوادی

ابراهیم �یاتی

کار�ناسی:3138��اره �روانه: 1385/09/01تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:�می�حوزه ق�ا��: س�� 

3813۷64885ک�پستی: 08633125853تلفن �اب�:09188661454تلفن ه�راه: 

آزادگانآدرس: �می�- ب�وار ��اران-��� 

�الحی� ها:
ر��ــ� ۲ - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� درآ�ــ� ا�ــ��ص ����ــ�. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� ا��ــ�ل 
��ا��ــ� ������ــ�. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� ��ارداد�ــ�ی ����ــ�ه. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� 
�������ــ�ی �����ــ�. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� ارث. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� درآ�ــ� ا����ــ�. 

-��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت �ــ� ����ــ�د ���ــ� (��ر��ــ�ی ) �ــ������� دو��ــ� و ����ــ� �ــ� ��ــ� ����ــ�ت ��ــ�ه.

کار�ناسی:3139��اره �روانه: 1385/11/13تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

٣81٣6٤٤819ک�پستی: 08634029۷29تلفن �اب�:09181614448تلفن ه�راه: 
کو�ه �ضد 1آدرس: ک- �یابان دک�ر ���تی - ا�ت�ای  ارا

�الحی� ها:
ر��ــ� ۱ - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� درآ�ــ� ا�ــ��ص ����ــ�. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� ا��ــ�ل 
��ا��ــ� ������ــ�. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� ��ارداد�ــ�ی ����ــ�ه. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� 
�������ــ�ی �����ــ�. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� ارث. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� درآ�ــ� ا����ــ�. 
-��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت �ــ� ����ــ�د ���ــ� (��ر��ــ�ی ���ــ�) �ــ������� �ــ� ��ــ� ����ــ�ت ��ــ�ه و ��ن ، �ــ�ز����� و 

���د�ــ�ی دو��ــ� و ����ــ�.
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رشته امور ما�یاتی

حمید حسین خانی هزاوه
کار�ناسی:3512��اره �روانه: 1385/11/13تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3819۷8339۷ک�پستی: 08633121۷35تلفن �اب�:09183624405تلفن ه�راه: 

کو�ه ��مت 2آدرس: ک- مس��- �یابان رازی-  ارا

�الحی� ها:
ر��ــ� ۲ - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� درآ�ــ� ا�ــ��ص ����ــ�. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� ا��ــ�ل 
��ا��ــ� ������ــ�. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� ��ارداد�ــ�ی ����ــ�ه. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� 
�������ــ�ی �����ــ�. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� ارث. - ��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� درآ�ــ� ا����ــ�. 

-��ر�ــ� و ��ــ��� ����ــ�ت �ــ� ����ــ�د ���ــ� (��ر��ــ�ی ) �ــ������� دو��ــ� و ����ــ� �ــ� ��ــ� ����ــ�ت ��ــ�ه.
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رشته نفقه

��وه ۴: ا��ر ����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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رشته نفقه

شیرین گود��ی

افخم نعمتی چقاسیاهی

کار�ناسی:۷1۷6��اره �روانه: 1390/02/0۷تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:5۷22��اره �روانه: 1388/05/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

381484۷191ک�پستی: 08632269388تلفن �اب�:09184۷۷۷90۷تلفن ه�راه: 

آزادیآدرس: کو�ه  ک- �یابان دا��گاه - ارا

381388۷341ک�پستی: 086340213۷2تلفن �اب�:0918۷980845تلفن ه�راه: 

کو�ه ش�ید م�دی س��ا�یآدرس: ک- ا�ت�ای �یابان م��-ب�وار ش�ید قدوسی- ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

����� ���ان ���� زو�� و ا��رب

����� ���ان ���� زو�� و ا��رب



5۳

رشته حسابدا�ی و حسابرسی

��وه ۴: ا��ر ����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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رشته حسابدا�ی و حسابرسی

غ�مع�اس محمد خانی

وحیده ط�ی�ی راد

کار�ناسی:3922��اره �روانه: 1386/05/30تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:د�ی�انحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:5422��اره �روانه: 138۷/08/18تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

1955۷543۷5ک�پستی: 02122451962تلفن �اب�:09123906348تلفن ه�راه: 

ت�ران- مینی سیتی - �یابان �خ� - م�تم� مس�و�ی �خ�آدرس:

3913۷54119ک�پستی: 08642220033تلفن �اب�:09123555۷41تلفن ه�راه: 

کوروش - وا�د 4آدرس: - ��� و�یعصر شرقی18 - سا�تمان  ساوه- �یابان و�یعصر

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۲ - ا��ــ�م ��ــ���اری ا�ــ�ر �����ــ� و ��زر���ــ� و ����ــ�ی و ����ــ� ا�ــ��ص ����ــ� و �ــ�����ی ����ــ� و دو��ــ� �� 
درآ�� �� �ــ������ �� �ــ�� دو��ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� و ا�ــ��ص 

����� و �ــ�����ی دو���. - ا���م ��ــ���اری �����ی ���ا��. - ا���م ������ــ� �����ی ���ا��.

ر��� ۳ - ا���م ��ــ���اری ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� 
�ــ������ �� �ــ�� ���ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.
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رشته حسابدا�ی و حسابرسی

نصرا�ه علی محمدی

مهرداد هوشمند زاده

کار�ناسی:5413��اره �روانه: 138۷/10/16تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:83۷8��اره �روانه: 1390/11/16تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3818116۷68ک�پستی: 086336۷5820تلفن �اب�:0918361۷990تلفن ه�راه: 

ک 6۷68آدرس: اراك - �یابان دا��گاه - میدان �ماز - ابتدای ب�وار قدس - ��

38131369۷9ک�پستی: 08632214228تلفن �اب�:09183615416تلفن ه�راه: 

کو�ه س�مت - م�تم� یاس - وا�د 4آدرس: اراك - �یابان ش�یعتی - 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��� ۳ - ا���م ��ــ���اری ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� 
�ــ������ �� �ــ�� ���ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

ر��� ۳ - ا���م ��ــ���اری ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� 
�ــ������ �� �ــ�� ���ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.
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محمد کا�می

علی �عل بار

کار�ناسی:8418��اره �روانه: 1390/12/0۷تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:شاز�دحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:8433��اره �روانه: 1390/12/0۷تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

1514634914ک�پستی: 5-02188۷409۷3تلفن �اب�:09123۷92624تلفن ه�راه: 

ک22- ���ه سومآدرس: ت�ران - �یابان ش�ید ا�مد قصیر - �یابان ��ارم ��

3819۷86441ک�پستی: 08633121128تلفن �اب�:09183660661تلفن ه�راه: 

ک 6441آدرس: �� - کو�ر کو�ه  کوی مس��-  ک-  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۲- ا��ــ�م ��ــ���اری ا�ــ�ر �����ــ� و ��زر���ــ� و ����ــ�ی و ����ــ� ا�ــ��ص ����ــ� و �ــ�����ی ����ــ� و دو��ــ� �ــ� 
درآ�ــ� �� �ــ������ �ــ� �ــ�� دو��ــ� ����ــ�رد ر�ــ�ل- ا���م ������ــ� ا�ــ�ر �����ــ� و ��زر���� و �����ی و ����� و ا�ــ��ص 

����ــ� و �ــ�����ی دو��ــ�- ا��ــ�م ��ــ���اری ��� �ــ�ی ���ا�ــ�- ا��ــ�م ������ــ� ��� �ــ�ی ���ا��

ر��ــ� ۲ - ا��ــ�م ��ــ���اری ا�ــ�ر �����ــ� و ��زر���ــ� و ����ــ�ی و ����ــ� ا�ــ��ص ����ــ� و �ــ�����ی ����ــ� و دو��ــ� �� 
درآ�� �� �ــ������ �� �ــ�� دو��ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� و ا�ــ��ص 

����� و �ــ�����ی دو���. - ا���م ��ــ���اری �����ی ���ا��. - ا���م ������ــ� �����ی ���ا��.

رشته حسابدا�ی و حسابرسی
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می�اق توجه 

احسان مومنی 

کار�ناسی:9581��اره �روانه: 1392/03/21تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:9942��اره �روانه: 1392/04/11تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

ک�پستی: 03112630502تلفن �اب�:0912501862۷تلفن ه�راه: 

ا���ان - �یابان هزار ��ی� - �ن� ترمینال ��ه-م�تم� مس�و�ی �یتون -ب�وک 12-وا�د 56آدرس:

14۷861۷۷64ک�پستی: 021886۷3۷6۷تلفن �اب�:09125469840تلفن ه�راه: 

ک 301آدرس: کویت - �� ت�ران -�یابان ��ر�ر�� - �ن� س�ارت 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��� ۳ - ا���م ��ــ���اری ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� 
�ــ������ �� �ــ�� ���ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

ر��� ۳ - ا���م ��ــ���اری ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� 
�ــ������ �� �ــ�� ���ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

رشته حسابدا�ی و حسابرسی
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کمال غنا�ی
کار�ناسی:110۷1��اره �روانه: 1394/02/30تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

381۷934333ک�پستی: 0863336۷8۷4تلفن �اب�:0912513680۷تلفن ه�راه: 

ک 29آدرس: کو�ه ش�وفه - �� اراك �یابان ه��و - 

�الحی� ها:

محمد حسین آرمانیان
کار�ناسی:11610��اره �روانه: 1395/12/03تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3991843۷33ک�پستی: 08638622۷33تلفن �اب�:09189606429تلفن ه�راه: 

ک5آدرس: ک-م�ا�ران-منازل �ا�ی�گاه-�یابان ش�ن�1- �� ارا

�الحی� ها:
ر��� ۳ - ا���م ��ــ���اری ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� 

�ــ������ �� �ــ�� ���ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

ر��ــ� ۲ - ا��ــ�م ��ــ���اری ا�ــ�ر �����ــ� و ��زر���ــ� و ����ــ�ی و ����ــ� ا�ــ��ص ����ــ� و �ــ�����ی ����ــ� و دو��ــ� �� 
درآ�� �� �ــ������ �� �ــ�� دو��ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� و ا�ــ��ص 

����� و �ــ�����ی دو���. - ا���م ��ــ���اری �����ی ���ا��. - ا���م ������ــ� �����ی ���ا��.

رشته حسابدا�ی و حسابرسی
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علیرضا بابایی
کار�ناسی:11890��اره �روانه: 1396/05/04تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3918834439ک�پستی: 08642229483تلفن �اب�:0912۷566040تلفن ه�راه: 

ساوه-�یابان �ا��ا�ی36-سا�تمان �یتون-وا�د۷آدرس:

�الحی� ها:

ا�وذر عطایی
کار�ناسی:12199��اره �روانه: 1396/11/14تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

381۷939131ک�پستی: 086336۷2813تلفن �اب�:091201۷12۷5تلفن ه�راه: 

ک 9134آدرس: ک - �یابان ��اد -م�ا�� �یابان م�ارزان - �� ارا

�الحی� ها:
ر��� ۳ - ا���م ��ــ���اری ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� 

�ــ������ �� �ــ�� ���ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

ر��� ۳ - ا���م ��ــ���اری ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� 
�ــ������ �� �ــ�� ���ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

رشته حسابدا�ی و حسابرسی
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حسین اص�ر حسنی

محسن حسنی

کار�ناسی:122۷3��اره �روانه: 1396/12/28تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:13092��اره �روانه: 1399/09/24تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3918634944ک�پستی: 08642253439تلفن �اب�:0919155۷665تلفن ه�راه: 

ساوه - �یابان ش�یعتی - �یابان فرهن� 8- سا�تمان ��ار آدرس:

ک�پستی: 0864325058۷تلفن �اب�:09183652418تلفن ه�راه: 

استان مرکزی-ش�رستان م��ت-�یابان ا���ب- �یابان ش�ید ��اریآدرس:

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��� ۳ - ا���م ��ــ���اری ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� 
�ــ������ �� �ــ�� ���ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

ر��� ۳ - ا���م ��ــ���اری ا��ر ������ و ��زر���� و �����ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� 
�ــ������ �� �ــ�� ���ــ� �����رد ر��ل. - ا���م ������ــ� ا��ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

رشته حسابدا�ی و حسابرسی
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داود نعمتی

مریم رحیمی

کار�ناسی:1359۷��اره �روانه: 1400/02/11تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:13665��اره �روانه: 1400/02/19تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 0864221۷618تلفن �اب�:091965۷6632تلفن ه�راه: 

کیمیا - وا�د 8آدرس: کو�ه - سا�تمان  کو�ه ش�ید م�ری - ا�ت�ای  ساوه- �یابان فرهن� - 

ک�پستی: 08634254532تلفن �اب�:09100845898تلفن ه�راه: 

کو�ه ش�ید �ران اف- ش�ای�5آدرس: ک- �یابان دا�ران-  مرکزی- ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ا��ــ�م ��ــ���اری ا�ــ�ر �����ــ� و ��زر���ــ� و ����ــ�ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� �ــ������ 
�ــ� �ــ�� ���ــ� ����ــ�رد ر�ــ�ل. - ا��ــ�م ������ــ� ا�ــ�ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

ا��ــ�م ��ــ���اری ا�ــ�ر �����ــ� و ��زر���ــ� و ����ــ�ی و ����� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� �ــ������ 
�ــ� �ــ�� ���ــ� ����ــ�رد ر�ــ�ل. - ا��ــ�م ������ــ� ا�ــ�ر ������ و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

رشته حسابدا�ی و حسابرسی
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مصطفی میرزایی جم
کار�ناسی:136۷6��اره �روانه: 1400/02/25تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 08634061254تلفن �اب�:09351681894تلفن ه�راه: 

اراك- ا��یه - ف��ه مس�� - سا�تمان ارس آدرس:

�الحی� ها:
ا��ــ�م ��ــ���اری ا�ــ�ر �����ــ� و ��زر���ــ� و ����ــ�ی و ����ــ� ا�ــ��ص ����ــ� و �ــ�����ی ����� �� درآ�� �� �ــ������ 

�ــ� �ــ�� ���ــ� ����ــ�رد ر�ــ�ل. - ا��ــ�م ������ــ� ا�ــ�ر �����ــ� و ��زر���� ا�ــ��ص ����� و �ــ�����ی �����.

رشته حسابدا�ی و حسابرسی
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رشته امور �یمه

��وه ۴: ا��ر ����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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رشته امور �یمه

حمید �وا�حسنی قناتی
کار�ناسی:1254��اره �روانه: 1384/04/20تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

38138۷6398ک�پستی: 08632244308تلفن �اب�:09181613052تلفن ه�راه: 

ک - ا�ت�ای �یابان ش�ید ر�ای�- م�ا�� �مایندگی سامسو�� - �ن� �یمه ایرانآدرس: ارا

�الحی� ها:
��ر�� و ا��م ��� در ���ص ���� ا��ال و ا���ء و �������







 رشته وسایل نقلیه موتو�ی و زمینی و تصادفات

ا��ر و���� �����

��وه 5



68

رشته وسا�� نقلیه موتو�ی و زمینی 
و تصادفات

��وه ۵: ا��ر و���� �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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فرشاد رستمی

�همن ملکی

کار�ناسی:24۷0��اره �روانه: 1385/04/11تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:�می�حوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:4595��اره �روانه: 138۷/04/22تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

ک�پستی: 08652226161تلفن �اب�:09123866832تلفن ه�راه: 

ک25-وا�د10آدرس: کو�ه ش�ید ��یم�مدی- �� ت�ران-�یابان هنگام-4راه است��ل-16متری اول-

1436۷44981ک�پستی: 0218805۷۷64تلفن �اب�:09126228431تلفن ه�راه: 

ک 18- وا�د4آدرس: کو�ه 53�ر��- �� آرا-  آباد- �یابان ��ان  ت�ران- یوس� 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

����� ���رت و���� ����� ����ری ز����  -   ارز���� ����ت و���� ����� ����ری ز����

��ر�ــ� ��ــ� �����ــ� ���د�ــ�ت و�ــ��� ����ــ� ���ــ�ری ز���ــ� ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و�ــ��� ����ــ� ���ــ�ری ز���ــ�- ارز���ــ� 
و�ــ��� ����ــ� ���ــ�ری ز����
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و�ی ا� قاسمی

ناصر میرزا خانی

کار�ناسی:10920��اره �روانه: 1393/12/24تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:11۷8۷��اره �روانه: 1396/02/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

388183511۷ک�پستی: 08646241۷22تلفن �اب�:09181690248تلفن ه�راه: 

گ� - یاس 2آدرس: کو�ه  �می�- �یابان م��ری -ا�ت�ای 

38166۷۷6۷4ک�پستی: 08633690۷62تلفن �اب�:09183626632تلفن ه�راه: 

ک-�یابان دا��گاه- �یابان ���یستیآدرس: ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و�ــ��� ����ــ� ���ــ�ری ز����. - ��ــ��� ��� و�ــ��� ����� ���ــ�ری ز����- ����� ���ان ��ــ�رت 
و�ــ��� ����ــ� ���ــ�ری ز���ــ�. - ��ــ��� ��ــ� و�ــ��� ����ــ� ���ــ�ری ز���ــ�. - ارز���ــ� ���ــ�ت و�ــ��� ����ــ� ���ــ�ری 

ز����

��ر�ــ� ��ــ� (�����ــ� و ��ــ� و�ــ���) ���د�ــ�ت و�ــ��� ����ــ� ���ــ�ری ز����. - ����� ���ان ��ــ�رت و�ــ��� ����ــ� ����ری 
ز���ــ�. - ��ــ��� ا���ــ� و�ــ��� ����ــ� ���ــ�ری ز���ــ�. - ارز���� و�ــ��� ����� ���ــ�ری ز����
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بردیا د�یکوند

محمود ملک

کار�ناسی:11614��اره �روانه: 1396/02/16تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:11984��اره �روانه: 1396/0۷/23تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 086336۷1661تلفن �اب�:091258۷2630تلفن ه�راه: 

ک25- وا�د10آدرس: کو�ه ش�ید ��یم�مدی-�� ت�ران- �یابان هنگام- ��ار راه است��ل-16متری اول- 

381۷943915ک�پستی: 08632235580تلفن �اب�:09183612005تلفن ه�راه: 

کو�ه �مرانآدرس: ک- �یابان ش�ید ر�ای�- �یابان �نت-  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��ر�ــ� ��ــ� (�����ــ� و ��ــ� و�ــ���) ���د�ــ�ت و�ــ��� ����ــ� ����ری ز����. - ����� ���ان ��ــ�رت و�ــ��� ����ــ� ����ری 
ز����.

����� ���ان ���رت و���� ����� ����ری ز����. - ����� ��� و���� ����� ����ری ز����.
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علیرضا نظام ابادی

امیر د�شادی

کار�ناسی:1208۷��اره �روانه: 1396/12/20تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:12559��اره �روانه: 139۷/04/31تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3813693993ک�پستی: 0863422145۷تلفن �اب�:09181615153تلفن ه�راه: 

کو�ه ��میآدرس: اراك - �یابان �نت -بعد از �سینیه - ��� 

ک�پستی: 08634025236تلفن �اب�:0918363۷553تلفن ه�راه: 

ک 4399آدرس: کو�ه وائ�  - �� اراك  - �یابان ش�ید ر�ائی - 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

����� ���ان ���رت و���� ����� ����ری ز����. - ����� ��� و���� ����� ����ری ز����.

����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و�ــ��� ����ــ� ���ــ�ری ز����. - ��ــ��� ��� و�ــ��� ����� ����ری ز���ــ�. - ارز���� و�ــ��� ����� 
���ــ�ری ز����.
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اسحاق هنری موحد

ح ا�ه آشو�ی �و

کار�ناسی:13034��اره �روانه: 1399/0۷/29تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:13096��اره �روانه: 1399/08/18تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 08642219324تلفن �اب�:09128568838تلفن ه�راه: 

گ� م�ی� 3آدرس: ساوه - �یابان �ا��ا�ی 25 - ش�ید شع�ا�ی 6 - 

ک�پستی: 086322۷5921تلفن �اب�:09189586۷81تلفن ه�راه: 

ک - ش�رک �مید - ب�وار ش�ید �ادق من�آدرس: ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��ر�ــ� ��ــ� (�����ــ� و ��ــ� و�ــ���) ���د�ــ�ت و�ــ��� ����ــ� ����ری ز����. - ����� ���ان ��ــ�رت و�ــ��� ����ــ� ����ری 
ز����.

��ر�ــ� ��ــ� (�����ــ� و ��ــ� و�ــ���) ���د�ــ�ت و�ــ��� ����ــ� ����ری ز����. - ����� ���ان ��ــ�رت و�ــ��� ����ــ� ����ری 
ز����.





 ݢرشته امور ��تی

 ݢرشته راه و ساختمان

 ݢرشته نقشه بردا�ی

 ݢرشته معما�ی داخلی و تز�ینات

راه و ������ن و ���� ��دا�ی

��وه ۶



76

رشته امور ��تی

��وه ۶: راه و������ن و ���� ��دا�ی

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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حسن احمدی
کار�ناسی:10188��اره �روانه: 1383/02/20تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

ک�پستی: 08632۷82663تلفن �اب�:09183632409تلفن ه�راه: 

�ه3 - ب�وک e - وا�د ۷آدرس: کو�ه � گردو -  ک- ش�رک  ارا

�الحی� ها:
ر��ــ� ۱ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ���رض ا�ــ��د ������ ، ا���� ��ــ��� و ��� 
ــ���� و  ــ�ی �� ــ� ز��� � ــ� و ارز��� ــ�داری ��� ــ� � ــ�ع و ��� ــ�ك �� ــ�از ا� ــ�� ، ا� ــ� ، ��� ــ� ، ���� ــ����ت ��� ــ�ای �� ا�

وا���ــ�ی آ��ر����ــ� و اداری ، ��ــ�ری.

رم�ان �طفی
کار�ناسی:1126��اره �روانه: 1383/12/11تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��: س�� 

ک�پستی: 02188043۷۷5تلفن �اب�:09121459348تلفن ه�راه: 

ک۷- وا�د 4آدرس: گ��رگ۷- �� گ�سار شما�ی-   - گ��یز ت�ران- �یابان م��درا- �یابان �وارزمی- �یابان 

�الحی� ها:
ر��ــ� ۱ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���� ��ــ��� و ��� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ز��� �ــ�ی ��ــ���� و 

وا���ــ�ی آ��ر����ــ� و اداری ، ��ــ�ری.
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محمد حسین رعنایی

حسن معروفی مقدم

کار�ناسی:1364��اره �روانه: 1384/06/23تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

1461۷۷5851ک�پستی: 02144248۷08تلفن �اب�:0912۷003901تلفن ه�راه: 

ک 14 - وا�د ۷آدرس: ت�ران - ب�وار م�زداران - �یابان ا�وا��ض� - �یابان �وستان ش�� �ر�� - ��

�الحی� ها:
����ــ� ��ــ��� �ــ�ود ��ــ�ق و��ــ��� ا����ــ�ت ���ر�ــ�ت ا�ــ��د �����ــ� ا���ــ� ��ــ��� و����ــ� ���ــ� و��ر�ــ� 
��ــ� ا�ــ�ای ��ــ����ت ���� ����� ���ــ�� وا��از ا��ك ��ــ�ع و�ــ�اد ۱۴۷-۱۴۸-۱۴۰و������ــ� ا��ك (ارا�ــ� وا�� ��ی 

��ــ���� آ��ر������ و.....)

کار�ناسی:1691��اره �روانه: 1384/06/26تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ت�رشحوزه ق�ا��: س�� 

198۷814516ک�پستی: 02122435538تلفن �اب�:09121853430تلفن ه�راه: 

کوئی پور �نو��- اردی���ت �ر��- پ1۷آدرس: ت�ران- ز��را�یه- ما

�الحی� ها:
ر��ــ� ۱ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و ��ــ� 
ا��ای ��ــ����ت ���� ، ����� ، ���ــ�� ، ا��از ا��ك ��ــ�ع و ���ــ� ��داری ���� و ارز���� ز��� ��ی ��ــ���� و وا����ی 

آ��ر����ــ� و اداری ، ��ــ�ری.
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سید رضا صد�ی

زهره عزیزی

کار�ناسی:2530��اره �روانه: 1385/04/20تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:۷150��اره �روانه: 1389/08/01تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3۷81۷51116ک�پستی: 08643240555تلفن �اب�:09188650156تلفن ه�راه: 

آیت ا�ه م�دسی- رو��وی دادگستریآدرس: م��ت- �یابان 

3819۷۷3896ک�پستی: 08633124۷03تلفن �اب�:091836۷4601تلفن ه�راه: 

ک استان مرکزیآدرس: ک� ��ت اسناد و ام� ک- ب�وار 15�رداد- اداره  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۱ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و ��ــ� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا��ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���� ز��� ��ی ��ــ���� و وا����ی 

آ��ر����ــ� و اداری ، ��ــ�ری.

ر��ــ� ۱ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و ��ــ� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا��ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���� ز��� ��ی ��ــ���� و وا����ی 

آ��ر����ــ� و اداری ، ��ــ�ری.
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اسفندیار امینی

ناهید طا�ب �یگی هزاوه

کار�ناسی:۷353��اره �روانه: 1389/09/20تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:۷561��اره �روانه: 1390/01/09تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3۷81۷58611ک�پستی: 08643224353تلفن �اب�:09183643083تلفن ه�راه: 

آدرس:
م�مــدی-  ��ــاس  شــ�ید  کو�ــه  دریا�ه- کــوی  فرما�داری- م��تی-�یابــان  شــ�ید  م��ت-�یابــان 

ک226 �ــ�

تلفن �اب�:0938510161۷تلفن ه�راه: 
08634029400

3813613655ک�پستی: 08633124۷03

کیمیا-�ن� سا�تمان موجآدرس: ک-�یابان ش�یعتی- �یر پ� ش�یعتی- سا�تمان  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۲ - ����ــ� ��ــ���، �ــ�ود، ��ــ�ق و ��ــ��� ا����ــ�ت، ���ر�ــ�ت ا�ــ��د ������، ا���� ��ــ��� و ����� ���� 
و ��ر�ــ� ��ــ� ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ�، ����ــ�، ���ــ��، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و �ــ�اد ۱۴۰٫۱۴۷ و ۱۴۸، ���ــ� �ــ�داری ���ــ�، 

ارز���ــ� ا�ــ�ك ���ــ�ط �ــ� وا���ــ�ی ��ــ����.

ر��ــ� ۱ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و ��ــ� 
ا��ای ��ــ����ت ���� ، ����� ، ���ــ�� ، ا��از ا��ك ��ــ�ع و ���ــ� ��داری ���� و ارز���� ز��� ��ی ��ــ���� و وا����ی 

آ��ر����ــ� و اداری ، ��ــ�ری.
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محمد تقی علی هاشمی اشتیانی

رسول حسینی 

کار�ناسی:۷934��اره �روانه: 1390/06/24تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:آشتیانحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:8023��اره �روانه: 1390/0۷/2۷تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��: س�� 

39619۷346ک�پستی: 0863۷22326۷تلفن �اب�:091836۷3690تلفن ه�راه: 

آشتیان- ب�وار مع��- �یابان �یاد شیرازیآدرس:

3۷81۷94651ک�پستی: 08643234944تلفن �اب�:0912693۷245تلفن ه�راه: 

کو�ه فردسآدرس: آیت ا� م�دسی - �ایی� تر از دادگستری- رو��وی  م��ت - �یابان 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۲ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د ������ ، ا���� ��ــ��� و ��� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���� ا�ــ�ك و وا���ــ�ی آ��ر����� و 

اداری و ز��ــ� �ــ� ��ر��ی ��ــ����.

ر��ــ� ۱ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د ������ ، ا���� ��ــ��� و ��� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ز��� �ــ�ی ��ــ���� و 

وا���ــ�ی آ��ر����ــ� و اداری ، ��ــ�ری.
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یدا� خراط�ی

مهدی محمودی

کار�ناسی:8۷95��اره �روانه: 1391/4/25تار�� �روع 

استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:فراهانحوزه ق�ا��:

کار�ناسی:1026۷��اره �روانه: 1392/09/06تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

3819۷۷3896ک�پستی: 08633136292تلفن �اب�:09188611815تلفن ه�راه: 

ک استان مرکزیآدرس: ک� ��ت اسناد و ام� ک- ب�وار15 �رداد- اداره  ارا

3818۷44۷9۷ک�پستی: 08633684642تلفن �اب�:09183513060تلفن ه�راه: 

ک- فا�میه- ب�وار ش�دای دو�ت- ��� متا�ت6- م�تم� آسمان- وا�د3آدرس: ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۲ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و ��ــ� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ا�ــ�ك و وا���ــ�ی آ��ر����ــ� و 

اداری و ز��ــ� �ــ� ��ر�ــ�ی ��ــ����.

ر��ــ� ۳ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ک و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و ��ــ� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ک ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ز��� �ــ�ی ��ــ���� و 

وا���ــ�ی آ��ر����ــ� ��ــ���� .



6
رشته  امور ��تی

گروه راه و ساختمان و نقشه بردا�ی

8۳

حمید رضا نقدی 
کار�ناسی:10269��اره �روانه: 1392/09/06تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

3819۷۷3896ک�پستی: 08633136292تلفن �اب�:09183633852تلفن ه�راه: 

کآدرس: ک ش�رستان ارا ک- ب�وار 15�رداد- �ن� دادگستری- اداره ��ت اسناد و ام� ارا

�الحی� ها:
ر��� ۲ ����� ��ــ��� ، ��ود ، ���ق ا��ك و ��ــ��� ا�����ت ، ���رض ا�ــ��د ������ ، ا���� ��ــ��� و ��� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ا�ــ�ك و وا���ــ�ی آ��ر����� 

و اداری و ز��ــ� �ــ� ��ر��ی ��ــ����.

رضا مرادی
کار�ناسی:10664��اره �روانه: 1393/05/15تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

3819۷۷3896ک�پستی: 08633136292تلفن �اب�:0918863۷156تلفن ه�راه: 

کآدرس: ک ش�رستان ارا ک- ب�وار 15�رداد- �ن� دادگستری- اداره ��ت اسناد و ام� ارا

�الحی� ها:
ر��ــ� ۲ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���� ��ــ��� و ��� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���� ا�ــ�ك و وا���ــ�ی آ��ر����� و 

اداری و ز��ــ� �ــ� ��ر��ی ��ــ����.
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جواد گود��ی

مصطفی حیاتی

کار�ناسی:10۷55��اره �روانه: 1393/0۷/2۷تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:10810��اره �روانه: 1393/08/18تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

3819۷۷3896ک�پستی: 08633136292تلفن �اب�:09188635813تلفن ه�راه: 

کآدرس: ک ش�رستان ارا ک- ب�وار 15�رداد- اداره ��ت اسناد و ام� ارا

ک�پستی: 086336۷4523تلفن �اب�:09183633۷89تلفن ه�راه: 

گ�ستان 9آدرس: ک -مص��ی �مینی - ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۲ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و ��ــ� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ا�ــ�ك و وا���ــ�ی آ��ر����ــ� و 

اداری و ز��ــ� �ــ� ��ر�ــ�ی ��ــ����.

ر��ــ� ۲ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و ��ــ� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ا�ــ�ك و وا���ــ�ی آ��ر����ــ� و 

اداری و ز��ــ� �ــ� ��ر�ــ�ی ��ــ����.
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فرهاد قن�ری کردی�انی

محمود فشکی

کار�ناسی:10838��اره �روانه: 1393/08/24تار�� �روع 

استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:فراهانحوزه ق�ا��:

کار�ناسی:10809��اره �روانه: 1393/08/24تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

396193۷568ک�پستی: 0863۷22453۷تلفن �اب�:09183621186تلفن ه�راه: 

ک 18آدرس: آشتیا�ی-  �� آشتیان- �یابان ا���ز2- �رسیده به میدان ��مه 

ک�پستی: 08633۷23963تلفن �اب�:09183482521تلفن ه�راه: 

کو�ه وفاآدرس: مرکزی-فراهان-فرم�ی�-ب�وارقائ� م�ام-

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۳ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و 
��ــ� ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ز��� ��ی ��ــ���� و 

وا���ــ�ی آ��ر����ــ� ��ــ���� .

ر��ــ� ۳ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و 
��ــ� ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ز��� ��ی ��ــ���� و 

وا���ــ�ی آ��ر����ــ� ��ــ���� .
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حسین د�و�ی

علی صا�حی

کار�ناسی:1032۷��اره �روانه: 1395/02/04تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:12190��اره �روانه: 1396/11/24تار�� �روع 

م��تحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��:

3۷9181393۷ک�پستی: 08633691041تلفن �اب�:09183669825تلفن ه�راه: 

کو�ه ا�وت 9آدرس: اراك-میدان �اف�یه-ب�وار قدس-اول �یابان دهخدا-

3۷81683434ک�پستی: 08643234224تلفن �اب�:09183660406تلفن ه�راه: 

کو�ه ش�ید م�مد �سینیآدرس: م��ت - �یابان ش�ید ���تی �ر�� - 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۳ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و ��ــ� 
ا��ای ��ــ����ت ���� ، ����� ، ���ــ�� ، ا��از ا��ك ��ــ�ع و ���ــ� ��داری ���� و ارز���� ز��� ��ی ��ــ���� و وا����ی 

آ��ر����� ������

ر��ــ� ۳ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و ��ــ� 
ا��ای ��ــ����ت ���� ، ����� ، ���ــ�� ، ا��از ا��ك ��ــ�ع و ���ــ� ��داری ���� و ارز���� ز��� ��ی ��ــ���� و وا����ی 

آ��ر����� ������ .
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ع�دا�ه اسفندانی
کار�ناسی:12264��اره �روانه: 1396/12/2۷تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3819۷۷3896ک�پستی: 08633136292تلفن �اب�:091836۷0186تلفن ه�راه: 

کآدرس: ک ش�رستان ارا ک� ��ت اسناد و ام� ک-ب�وار15�رداد- اداره  ارا

�الحی� ها:
ر��ــ� ۳ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ك و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ��� و 
��ــ� ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ك ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ز��� ��ی ��ــ���� و 

وا���ــ�ی آ��ر����ــ� ��ــ���� .

غ�مرضا ما�کی
کار�ناسی:1668��اره �روانه: 1399/04/03تار�� �روع 

د�ی�انحوزه ف�ا�ی�:د�ی�انحوزه ق�ا��:

ک�پستی: 02166624904تلفن �اب�:09125333611تلفن ه�راه: 

ک44-وا�د5آدرس: �� - ت�ران-�یابان ق��ی�- �یابان ش�ید س��ا�ی- �یابان ���ر

�الحی� ها:
ر��ــ� ۲ ����ــ� ��ــ��� ، �ــ�ود ، ��ــ�ق ا�ــ�ک و ��ــ��� ا����ــ�ت ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���� ��ــ��� و ��� 
ا�ــ�ای ��ــ����ت ���ــ� ، ����ــ� ، ���ــ�� ، ا�ــ�از ا�ــ�ک ��ــ�ع و ���ــ� �ــ�داری ���ــ� و ارز���ــ� ا�ــ�ک و وا���ــ�ی آ��ر����ــ� 

و اداری و ز��ــ� �ــ� ��ر�ــ�ی ��ــ����.
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مهرزاد د�ویشی
کار�ناسی:13589��اره �روانه: 1400/02/11تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 08633121۷26تلفن �اب�:09183538۷14تلفن ه�راه: 

کوی ��� ا��دی -�یابان ��داری-م�تم� اهورا-وا�د1آدرس: ک- مرکزی- ارا

�الحی� ها:
ارز���ــ� وا���ــ�ی ��ــ���� و اداری ��ر�ــ� ��ــ� ا�ــ�ای ����ــ�ت ����، ����� ، ���ــ��، ا��از ا��ک ��ــ�ع و �ــ�ارد ۱۴۷

و ۱۴۸ ���ــ�ن ��ــ� و ��ــ����ت �ــ�ور ا�ــ��د �����ــ� ���ــ� ��ــ���� رو�ــ���� ��ــ��� و ا���ر��ــ� در ��ــ�ص ا�����ت 
�ــ�ود ، ��ــ�رض ا�ــ��د �����ــ� ، ا���ــ� ��ــ���، ����ــ� ���ــ� ، ����ــ� ��ــ���، �ــ�ود و ��ــ�ق ا�ــ�ک، ���ــ� �ــ�داری 

���ــ� وا����ی ��ــ���� و اداری

آیت ا�ه خلیلی خندا�ی
کار�ناسی:13564��اره �روانه: 1400/02/19تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 086356223۷۷تلفن �اب�:091895980۷1تلفن ه�راه: 

کآدرس: آیت ا�ه ��اری ���ه فوقا�ی ��ت اسناد و ام� مرکزی-�نداب- ب�وار 

�الحی� ها:
��ر�ــ� ��ــ� ا�ــ�ای ����ــ�ت ���ــ�، ����ــ� ، ���ــ��، ا�ــ�از ا�ــ�ک ��ــ�ع و �ــ�ارد ۱۴۷ و ۱۴۸ ���ــ�ن ��ــ� و ��ــ����ت 
��ور ا�ــ��د ������ ���� ��ــ���� رو�ــ���� ��ــ��� و ا���ر��� در ���ص ا�����ت ��ود ، ���رض ا�ــ��د ������، 
ا���ــ� ��ــ���، ����ــ� ���ــ� ، ����ــ� ��ــ���، �ــ�ود و ��ــ�ق ا��ک، ���ــ� �ــ�داری ���� وا���ــ�ی ��ــ���� و اداری
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علی ترا�ی
کار�ناسی:13224��اره �روانه: 1400/04/19تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 08633685123تلفن �اب�:09183652008تلفن ه�راه: 

کو�ه ا�وت9- اداره ��ت شرکت هاآدرس: ک- ب�وار قدس-  مرکزی- ارا

�الحی� ها:
��ر�ــ� ��ــ� ا�ــ�ای ����ــ�ت ���ــ�، ����� ، ���ــ��، ا�ــ�از ا��ک ��ــ�ع و �ــ�ارد ۱۴۷ و ۱۴۸ ����ن ��� و ��ــ����ت ��ور 
ا�ــ��د ������ ���� ��ــ���� رو�ــ���� ��ــ��� و ا���ر��� در ���ص ا�����ت ��ود ، ���رض ا�ــ��د ������ ، ا���� 

��ــ���، ����� ���� ، ����� ��ــ���، ��ود و ���ق ا��ک، ���ــ� ��داری ���� وا����ی ��ــ���� و اداری
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��وه ۶: راه و������ن و ���� ��دا�ی

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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علی آب نیکی

وحید آراسته

کار�ناسی:124��اره �روانه: 1382/04/14تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:د�ی�انحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:۷10��اره �روانه: 1383/03/16تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:د�ی�انحوزه ق�ا��: س�� 

1654955613ک�پستی: 021۷۷3623۷۷تلفن �اب�:091218۷۷۷59تلفن ه�راه: 

ک 16-  ���ه 3آدرس: کو�ه ش�ید ا�راهیمی - �� ت�را��ارس - �یابان ��نواره - �یابان ش�ید اس�ندا�ی - 

ک�پستی: 02122605810تلفن �اب�:0912323۷483تلفن ه�راه: 

ک36�دید-2۷ قدی�-وا�د 1آدرس: کو�ه س�یمی-�� ت�ران- �یابان دو�ت- 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ� ارا�ــ� �����رو�ــ� و �ــ��������ی ���ــ�رف ����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ�  - �ــ�اورد ����� �ــ�ی �ــ������� ��ــ��� 
ارا�ــ� �ــ�ات  - ، ���ــ� و دا�ــ� از ��ــ� �ــ������� ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ����ــ�ات و �ــ�اورد ����� �ــ�ی �ــ������� ��ــ��� 

��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ�ی �ــ�������

ــ�آورد  ــ�ات و � ــ�ان ��ــ�رت و ���� ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ����ــ� �� ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - � ارز���ــ� ارا�ــ� ��
����� �ــ�ی �ــ�����ن ا�ــ� از ����� �ــ�ی �ــ��� و ��ا�ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� (�ــ� 

��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������.

رشته راه و ساختمان
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��مان طیا�ی

امیر حسین ن�فی

کار�ناسی:9۷5��اره �روانه: 1383/10/21تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ت�رشحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:2650��اره �روانه: 1385/05/28تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��: س�� 

تلفن ه�راه: 
09123255498

1891948333ک�پستی: 0215500302۷تلفن �اب�:09399۷3۷9۷۷

ک 34- وا�د3آدرس: کو�ه 18-��  - آباد-�یابان ��م� یار ت�ران-�ازی 

1395833181ک�پستی: 021446464۷3تلفن �اب�:09122306408تلفن ه�راه: 

ک2۷آدرس: ک�اتان-فاز2- ب�وک16-���ه۷-�رودی اول-�� ت�ران- ش�رک ا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

�ــ�اورد ����� �ــ�ی �ــ������� ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ������� �ــ� ۴ ���ــ� ����ــ� ���ان ��ــ�رت و ����ــ�ات و �ــ�اورد 
����� ��ی �ــ������� 

��آورد ����� ��ی ��������. - ����� ��� ���رت و��آورد ����� ������ن - ارز���� ���������ی ������.

رشته راه و ساختمان
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رشته راه و ساختمان

محمدحسین غفا�ی

حسین آعلی 

کار�ناسی:3916��اره �روانه: 1386/05/28تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:41۷8��اره �روانه: 1386/08/2۷تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:د�ی�انحوزه ق�ا��: س�� 

3۸۱3۷۵۴۱۷۴ک�پستی: 08632233223تلفن �اب�:09181610240تلفن ه�راه: 

ک41۷8آدرس: ک-�یابان 22��م�-�� بست هدایت-�� ارا

۱۹۱۴۸۵۴۶3۱ک�پستی: 02122632460تلفن �اب�:091212۷2115تلفن ه�راه: 

ک4-وا�د10آدرس: کو�ه هدایت-�� ت�ران-�یابان ش�یعتی ا��یه-

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی �ــ������� (�� ���ر ����) - ����� ���ان ��ــ�رت و �����ات �ــ�����ن - ارز���� �ــ��������ی �� ���ر 
���ــ� - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن - ����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ� - ����ــ� �ــ����� و 
��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� (�ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�).- 
��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������. - ��ر�ــ� و ا���ر ��ــ� در ���ص 
����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و 
ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������. - ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� 

�����زی.

��آورد ����� ��ی ��������. - ارز���� ���������ی ������. - ����� ���ان ���رت و ��� ���رت.
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رشته راه و ساختمان

محسن مرادی

علی محمد سیفی 

کار�ناسی:43۷0��اره �روانه: 1386/12/21تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:4398��اره �روانه: 1386/12/22تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3913۷۷439۷ک�پستی: 0864223۷۷98تلفن �اب�:091215565۷3تلفن ه�راه: 

ساوه - �یابان ش�یعتی - �رسیده به �اسداران - سا�تمان م�ر - ���ه دوم - وا�د 5آدرس:

تلفن ه�راه: 
091886160۷6
٣81٣69٥1٥9ک�پستی: 08632245488تلفن �اب�:09183610۷۷2

ک 5159- ���ه ۷ - وا�د ۷آدرس: ک-�یابان ش�یعتی- �یابان �نت - کو�ه ش�ید �مزه - م�تم� �ناران -�� ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� 
�ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ��� 
��ــ� ا���م ��ر�� و ����� ی �ــ������� ( �� ���ظ ��� و ا��ا��).- ���ه و ��آورد �ــ�����ن و ����� ���ان ���ــ��� ��ر و ا��ت ا���� 
��ر�ــ�ی �ــ�������. - ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی.- ���ــ� �ــ�داری و 
��ــ�ده �ــ�دن ���ــ� ��ی ���ــ� و ��از���ــ�. - ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� را��ــ� و �����ــ�ی ��ود���� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ��ــ��� ارا�ــ� ��ات 
، ���� و دا�� از ��� �ــ�������. - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ��ــ��� و ����� ��ود ���� ا��ك و ��ــ���ت و 
ا�ــ�از و ��ــ��� و ����ــ� ارا�ــ� �ــ��������. - ���ــ�� ���ــ��ی ��ا�ــ� از ��ــ� �ــ������� و ��ــ�ده �ــ�دن .��ك ���ــ� �� روی ز��� و ���ــ� 

- ر�ــ���� �ــ� ا��ــ�ف ������ــ� �����ــ��ران ��ــ�وران و ��ر �����ــ�ن در ا��ر �����.

����� و ����� ا��ره ��� و ا��ت ا���� ا��ره ���. - ��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ���ه و ��آورد �ــ�����ن و ����� ���ان ���ــ��� 
��ر و ا��ت ا���� ��ر��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت. - ��ــ��� ��� 
ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ر�ــ���� �ــ� ا��ــ�ف ������ــ� �����ــ��ران ��ــ�وران و ��ر �����ــ�ن 
در ا�ــ�ر ����ــ�. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ��ر�ــ� و 
ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی. ���ــ� �ــ�داری و ��ــ�ده �ــ�دن ���ــ� ��ی 
���ــ� و ��از���ــ�. - ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� را��ــ� و �����ــ�ی ��ود���ــ� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ��ــ��� ارا�ــ� �ــ�ات ، ���ــ� و دا�ــ� از ��ــ� 
��������. - ارز���� ارا�� ������ و ���������ی ������. - ارز���� ارا�� ��� ��رو�� و ������ن. - ����� و ����� ��ود 
���� ا��ك و ��ــ���ت و ا��از و ��ــ��� و ����� ارا�� �ــ��������.- ���ــ�� ���ــ��ی ��ا�� از ��� �ــ������� و ���ده ��دن ��ك 

���ــ� �ــ� روی ز��� و ���ــ�.
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رشته راه و ساختمان

محسن خاک�از 

مهدی صا�ونریز

کار�ناسی:4639��اره �روانه: 138۷/02/18تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:4۷40��اره �روانه: 138۷/05/13تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3۹۱3۸۸۴۶۸۸ک�پستی: 08642220033تلفن �اب�:09121554340تلفن ه�راه: 

ک 49آدرس: کو�ه ش�ید ��ری- �� ساوه- �یابان فردوسی- فردوسی24- ��� 

تلفن ه�راه: 
  09358531311

تلفن �اب�:0918161208۷
08632239651
3۸۱۴۹۵۹۵۷3ک�پستی: 08632239656

ک - میدان سرداران - م�تم� �ارس- ���ه دوم - سا�� c - وا�د 9آدرس: ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� 
��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� 
��ــ�رت.- ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی. - ر�ــ���� �ــ� 
ا��ــ�ف ������ــ� �����ــ��ران ��ــ�وران و ��ر �����ــ�ن در ا�ــ�ر ����ــ�.- ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ا�ــ�ر 
���ــ�ط �ــ� را��ــ� و �����ــ�ی ��ود���ــ� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ��ــ��� ارا�ــ� �ــ�ات ، ���ــ� و دا�ــ� از ��� �ــ�������. - 

ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت.- ارز���ــ� ارا�� 
��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� 
و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� 

��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.
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مهدی فتاحی

مرت�ی م�تهدی

کار�ناسی:4998��اره �روانه: 138۷/06/10تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:4631��اره �روانه: 138۷/08/19تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

3915634۷94ک�پستی: 08642231416تلفن �اب�:09123552390تلفن ه�راه: 

کو�ه امام 4- م�تم� س�ند- ���ه اول- وا�د3آدرس: ساوه- میدان ش�دا به �رف ش�رداری- ��� 

٣91977٣9٥٥ک�پستی: 08642224463تلفن �اب�:09122368519تلفن ه�راه: 
ساوه - ش�رک ف�ر - ب�وار ش�ید یع�و�� -9متری دوم آدرس:

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��ــ��� ��ــ� ا���م ��ر�� و ����� ی �ــ������� ( �� ���ظ ��� و ا��ا��). - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� 
��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و 
ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������.- ����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���� ا��ره ���. - ����� �ــ����� و ���ان �� ��ــ� 
و ���ــ� و ��ــ�رت. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و ������ 
�ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی. - ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� را��ــ� و �����ــ�ی ��ود���ــ� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ارز���ــ� ارا�ــ� 

��ــ���� و ���������ی ������.

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.- ارز���ــ� ارا�ــ� 
��� ��رو�� و �ــ�����ن. - ����� و ����� ا��ره ��� و ا��ت ا���� ا��ره ���. - ����� �ــ����� و ���ان �� ��ــ� و ���ــ� 
و ��ــ�رت. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و 

����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر��ی �ــ�������. - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.

رشته راه و ساختمان
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علی مرادی بانه

م�ید شهسوا�ی

کار�ناسی:5426��اره �روانه: 138۷/10/30تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:560۷��اره �روانه: 138۷/12/19تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

۱۹۵۵۷۶۴۹۵۱ک�پستی: 021224649۷1تلفن �اب�:09121990338تلفن ه�راه: 

ت�ران-��رگراه ارت�- ش�رک ش�ید م��تی- �یابان و�یت4- ب�وک ش�ای�2- وا�د 64آدرس:

3۸۱۹۶۷۷۵۱3ک�پستی: 086322161۷9تلفن �اب�:09188619288تلفن ه�راه: 

گ�ستان 2آدرس: کو�ه  ک- �یابان ش�یعتی-بعد از میدان فرما�داری سا��- ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی ��������. - ارز���� ���������ی ������. - ����� ���ان ���رت و ��� ���رت.

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت. - ����ــ� 
و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و 
ا��ا�ــ�). - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و 

ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������.
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علی اص�ر قا�می

محمد علی تاج آبادی فراهانی

کار�ناسی:5900��اره �روانه: 1388/05/13تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:4918��اره �روانه: 1388/06/24تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

39138458۷8ک�پستی: 08642223358تلفن �اب�:09125550545تلفن ه�راه: 

گ� یاسآدرس: کو�ه  ساوه- �یابان �م�وری 10 - ��� 

3818194635ک�پستی: 08633121988تلفن �اب�:09183634390تلفن ه�راه: 

گ�زار 21 - سا�تمان ستاره - ���ه 3آدرس: گو�ه  ک - �یابان ه��و - �یابان ��وع -  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت. - ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�).- 
ارز���� ارا�� ��� ��رو�� و �ــ�����ن. - ����� �ــ����� و ���ان �� ��ــ� و ���ــ� و ���رت. - ���ه و ��آورد �ــ�����ن و 

����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر��ی �ــ�������. - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت. - ����� و ����� 
ا��ره ��� و ا��ت ا���� ا��ره ���. - ��ــ��� ��ــ� ا���م ��ر�� و ����� ی �ــ������� ( �� ���ظ ��� و ا��ا��). - ����� 
�ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا��ت ا���ــ� ��ر��ی 
�ــ�������.- ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ��� �ــ�ی ���� و ������ �ــ��ی 
و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی. - ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� را��ــ� و �����ــ�ی ��ود���ــ� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ارز���� ارا�� ��ــ���� 
و �ــ��������ی ��ــ����. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و 
�����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی. - ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� راه �ــ� و �����ــ�ی ��ود���ــ� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ارز���� 

ارا�� ��ــ���� و ���������ی ������.
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علی رضا صا�� و�یری 

حسین عابدی 

کار�ناسی:6442��اره �روانه: 1388/08/10تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:6۷01��اره �روانه: 1388/11/13تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3918813880ک�پستی: 08642413۷15تلفن �اب�:09123551291تلفن ه�راه: 

ساوه-�یابان �ا��ا�ی46- �ن� مدرسه �و��- م�تم� ا�دی�ه- وا�د 1آدرس:

3۸۱۸۱3۶۱۴۶ک�پستی: 086336۷9301تلفن �اب�:0918363232۷تلفن ه�راه: 

ک - ش�رک مص��ی �مینی - �یابان �وید-20 متری رزآدرس: ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت. - ����ــ� و 
����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و 
ا��ا�ــ�).- ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر 
و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������. - ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط 
�ــ� ����ــ�زی. - ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� را��ــ� و �����ــ�ی ��ود���ــ� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ر�ــ���� �ــ� ا��ــ�ف ������ــ� 
�����ــ��ران ��ــ�وران و ��ر �����ــ�ن در ا�ــ�ر ����ــ�. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ���ــ� �ــ�داری و ���ده 
�ــ�دن ���ــ� ��ی ���ــ� و ��از���ــ�. - ��ــ��� ارا�ــ� �ــ�ات ، ���ــ� و دا�ــ� از ��ــ� �ــ�������. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و 
�ــ��������ی ��ــ����. - ��ــ��� و ����� ��ود ���� ا��ك و ��ــ���ت و ا��از و ��ــ��� و ����� ارا�� �ــ��������. 

- ���ــ�� ���ــ��ی ��ا�ــ� از ��ــ� �ــ������� و ��ــ�ده �ــ�دن .�ــ�ك ���ــ� �ــ� روی ز��ــ� و ���ــ�

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت. - ����ــ� و 
����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و 
ا��ا�ــ�).- ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی. - ا�ــ�ر ����ط 
ــ�������. -  ــ� � ــ� از �� ــ� و دا� ــ�ات ، ��� ــ� � ــ��� ارا� ــ��ی. - �� ــ� ��ی � ــ� و د���� ــ�ی ��ود��� ــ� و ����� ــ� را�� �
ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان 
�ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������. 
- ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی. - ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� را��� 

و �����ــ�ی ��ود���ــ� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ��ــ��� ارا�ــ� �ــ�ات ، ���ــ� و دا�ــ� از ��ــ� �ــ�������.
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م�ت�ی ��یعی

سیدمهدی حسینی

کار�ناسی:۷33۷��اره �روانه: 1389/09/08تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:۷438��اره �روانه: 1389/11/03تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3814959488ک�پستی: 08632216۷2۷تلفن �اب�:09188622466تلفن ه�راه: 

ک-م�تم� �ارس-���ه دوم-وا�د B34آدرس: ارا

ک�پستی: 08642220033تلفن �اب�:09125552085تلفن ه�راه: 

ک1۷9-4آدرس: کو�ه ش�ید ��یزی - �� ک - �یابان دا��گاه -�ا�ه سازی �یابان ار�وان -  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت.- ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�).- 
����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا��ت ا���� 
��ر�ــ�ی �ــ�������.- ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���� و ������ �ــ��ی و ا�ــ�ر ����ط �� ����ــ�زی. - ا��ر 
���ــ�ط �ــ� را��ــ� و �����ــ�ی ��ود���ــ� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ر�ــ���� �ــ� ا��ــ�ف ������ــ� �����ــ��ران ��ــ�وران و ��ر 
�����ــ�ن در ا�ــ�ر ����ــ�. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�� و �ــ�����ن. 

- ���ــ� �ــ�داری و ��ــ�ده �ــ�دن ���ــ� ��ی ���ــ� و ��از���ــ�. - ��ــ��� ارا�ــ� �ــ�ات ، ���ــ� و دا�ــ� از ��ــ� �ــ�������.

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت. - ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ��� �ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�).- 
ارز���� ارا�� ��� ��رو�� و �ــ�����ن. - ����� �ــ����� و ���ان �� ��ــ� و ���ــ� و ���رت. - ���ه و ��آورد �ــ�����ن و 

����� ���ان ���ــ��� ��ر و ا��ت ا���� ��ر��ی �ــ�������. - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.
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ایمان میرزاده

احمد نیکخواه نا�ینی

کار�ناسی:۷545��اره �روانه: 1389/11/20تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:۷۷62��اره �روانه: 1390/03/16تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3818969386ک�پستی: 086331338۷4تلفن �اب�:091836122۷9تلفن ه�راه: 

ک - ش�رک ش�ید ���تی - فاز ی� - و�یت ۷آدرس: ارا

3819185363ک�پستی: 08632۷۷5515تلفن �اب�:09122339802تلفن ه�راه: 

گردو)- �یابان سعدی- �دن4- ���ه اولآدرس: کوی ر�وی(ش�رک  ک-  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.- ����ــ� و 
����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و 
ا��ا�ــ�). - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����� ���ان ���ــ��� ��ر و 
ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������.- ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��� در ��ــ�ص �����ی 
ــ� ��ی  ــ� و د���� ــ�ی ��ود��� ــ� و ����� ــ� را�� ــ�ط � ــ�ر ��� ــ�زی. - ا� ــ� ���� ــ�ط � ــ�ر ��� ــ��ی و ا� ــ� � ــ� و ����� ���

�ــ��ی. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.- ����ــ� و 
����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و 
ا��ا�ــ�).- ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ�ه و 
��آورد �ــ�����ن و ����� ���ان ���ــ��� ��ر و ا��ت ا���� ��ر��ی �ــ�������. - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی 

.������
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رامین زاوشی

سید مسعود حسینی

کار�ناسی:69۷4��اره �روانه: 1390/0۷/06تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:۷9۷0��اره �روانه: 1390/0۷/14تار�� �روع 

ک�ور حوزه ف�ا�ی�:�نداب حوزه ق�ا��: س�� 

3814834۷41ک�پستی: 0863328۷296تلفن �اب�:09123244132تلفن ه�راه: 

ک ۷41آدرس: کو�ه مو�د - �� ک- �یابان ادب�و -  ارا

3831654955ک�پستی: 08632۷33843تلفن �اب�:09183643928تلفن ه�راه: 

کو�ه و�یتآدرس: کره�ود-�یابان ش�ید ��دا�ه ر�متی-��ت دبستان میر ��ی یاری- ک- ب�وار  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت. - ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - 
����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا��ت ا���� 
��ر��ی �ــ�������. - ��ر�ــ� و ا���ر ��� در ���ص �����ی ���� و ������ �ــ��ی و ا��ر ����ط �� ����ــ�زی. - ا��ر 
���ــ�ط �ــ� را��ــ� و �����ــ�ی ��ود���ــ� و د����ــ� �ــ�ی �ــ��ی. - ر�ــ���� �ــ� ا��ــ�ف ������ــ� �����ــ��ران ��ــ�وران و ��ر 
������ن در ا��ر �����. - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ارز���� ارا�� ��� ��رو�� و �ــ�����ن. - 
���ــ� �ــ�داری و ��ــ�ده �ــ�دن ���ــ� �ــ�ی ���ــ� و ��از���ــ�. - ��ــ��� ارا�� �ــ�ات ، ���ــ� و دا�� از ��� �ــ�������. - ارز���� 

ارا�� ��ــ���� و ���������ی ������

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت. - ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�).- 
����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا��ت ا���� 
��ر�ــ�ی �ــ�������. - ر�ــ���� �ــ� ا��ــ�ف ������ــ� �����ــ��ران ��ــ�وران و ��ر �����ــ�ن در ا��ر ����ــ�. - ارز���ــ� ارا�� 
��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.- ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� 
����ــ�زی. - ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� را��ــ� و �����ــ�ی ��ود���ــ� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ��ــ��� ارا�ــ� �ــ�ات ، ���ــ� و دا�ــ� از 

��� �ــ�������. - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.
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امیر حسین ع�اسی هرفته

پرویز وفا

کار�ناسی:8469��اره �روانه: 1390/12/08تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:8618��اره �روانه: 1391/02/24تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:�ر�دیهحوزه ق�ا��: س�� 

تلفن �اب�:09188616123تلفن ه�راه: 
08633136493
381865315۷ک�پستی: 08633669601

ک��تری 12 - بنیاد مس�� استان مرکزیآدرس: اراك - ب�وار فا�میه - �ن� 

3941۷6۷64۷ک�پستی: 08645222331تلفن �اب�:0912355۷۷93تلفن ه�راه: 

استان مرکزی-�ر�دیه-ش�رداری م�مو�یهآدرس:

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی ��������. - ارز���� ���������ی ������. - ����� ���ان ���رت و ��� ���رت.

��آورد ����� ��ی ��������. - ارز���� ���������ی ������. - ����� ���ان ���رت و ��� ���رت.
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علی خل�

همایون ج��ی

کار�ناسی:8851��اره �روانه: 1391/05/01تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:د�ی�انحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:8919��اره �روانه: 1391/05/23تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��: س�� 

3۷919۷۷111ک�پستی: 08644232516تلفن �اب�:09123108۷06تلفن ه�راه: 

د�ی�ان-�یابان ش�ید ���تی-�یابان �ات�-رو��وی توا��خ�یآدرس:

٣8188٤٤779ک�پستی: 08633689۷42تلفن �اب�:09183639564تلفن ه�راه: 
کو�ه ��ار 12- سا�تمان داریوش -���ه اول - وا�د1آدرس: ک - ب�وار قدس-  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت.- ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �� ��ــ� و ���ــ� و ���رت. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�� 

و ����� ی �ــ������� ( �� ���ظ ��� و ا��ا��). - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت.- ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �� ��ــ� و ���ــ� و ���رت. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�� 

و ����� ی �ــ������� ( �� ���ظ ��� و ا��ا��). - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.
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محسن �هاد�ی

احمد جدیدی میاندشتی

کار�ناسی:8980��اره �روانه: 1391/06/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:9580��اره �روانه: 1391/11/25تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

381819۷536ک�پستی: -تلفن �اب�:0918361460۷تلفن ه�راه: 

گ�زار 15آدرس: ک- �یابان ��اد(ه��و)- �یابان امام �سی�(ع)- ارا

3816188444ک�پستی: 08634۷۷34۷9تلفن �اب�:09126963162تلفن ه�راه: 

ک 1320آدرس: ک- ا�ت�ای �یابان امام �مینی- دست �� - �� ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.- ����ــ� و 
����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و 
ا��ا�ــ�). - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر 
و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������. - ر�ــ���� �ــ� ا��ــ�ف ������� �����ــ��ران ��ــ�وران و ��ر �����ــ�ن در ا��ر �����. 
- ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در 
��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی. - ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� را��ــ� و �����ــ�ی ��ود���ــ� و 
د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ���ــ�� ���ــ��ی ��ا�ــ� از ��ــ� �ــ������� و ��ــ�ده �ــ�دن .�ــ�ك ���ــ� �ــ� روی ز��ــ� و ���ــ� - 

���ــ� �ــ�داری و ��ــ�ده �ــ�دن ���ــ� ��ی ���ــ� و ��از���ــ�. - ��ــ��� ارا�ــ� �ــ�ات ، ���ــ� و دا�ــ� از ��ــ� �ــ�������.

��آورد ����� ��ی ��������. - ارز���� ���������ی ������. - ����� ���ان ���رت و ��� ���رت.

رشته راه و ساختمان



گروه راه و ساختمان و نقشه بردا�ی6

106

علی چگینی

سام امین صا�حی

کار�ناسی:8599��اره �روانه: 1392/02/03تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:9816��اره �روانه: 1392/02/04تار�� �روع 

استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��:

3815۷56154ک�پستی: -تلفن �اب�:09183643934تلفن ه�راه: 

�هآدرس: -�ن� قنادی � کوی امام ��ی-�یابان ما�� اشتر ک- ارا

3913898346ک�پستی: 0864222141۷تلفن �اب�:09123550046تلفن ه�راه: 

ساوه- �یابان فردوسی- �� بست فردوسی34- سا�تمان تندیس-���ه سومآدرس:

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت. - ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - 
ارز���� ارا�� ��� ��رو�� و �ــ�����ن. - ����� �ــ����� و ���ان �� ��ــ� و ���ــ� و ���رت. - ���ه و ��آورد �ــ�����ن و 
����� ���ان ���ــ��� ��ر و ا��ت ا���� ��ر��ی �ــ�������. - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ��ر�ــ� 
و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی. - ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� را��ــ� و ������ی 

��ود���ــ� و د����ــ� ��ی �ــ��ی. - ��ــ��� ارا�ــ� �ــ�ات ، ���ــ� و دا�ــ� از ��ــ� �ــ�������.

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت. - ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - 

��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر��ی �ــ�������.
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قدرت ا� وکیلی

سید ا�وا�ف�ل شریفی

کار�ناسی:9125��اره �روانه: 1392/0۷/30تار�� �روع 

استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��:

کار�ناسی:10268��اره �روانه: 1392/08/25تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

ک�پستی: 02122535090تلفن �اب�:091262150۷1تلفن ه�راه: 

آدرس:
ت�ــران - �یابــان شــ�یعتی - �یابــان �وا�ــه ��دا�ــه ا�صــاری - �یابــان شــ�ید �راقــی - �یابــان شــ�ید 

کو�ــه ��ــاران - �ــ�ك 6 - وا�ــد 2۷ ک�ــوری - �یابــان م��ــی �ســ� - 

تلفن ه�راه: 
09188626990
381519۷318ک�پستی: -تلفن �اب�:09120۷64439

ک-میدان ش�یعتی-سا�تمان �اهید- ���ه �ن��- دفتر م�ندسی� معمارآدرس: ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی ��������. - ارز���� ���������ی ������. - ����� ���ان ���رت و ��� ���رت.

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.- ����ــ� و 
����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ��� ��ــ� 
ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - 
ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی 

�ــ�������. - ��ر�ــ� و ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ���ــ�ط �ــ� ����ــ�زی.
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یوس� زکی

ع�اس داود آبادی

کار�ناسی:10848��اره �روانه: 1393/09/18تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:11048��اره �روانه: 1394/01/31تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

٣81٥17٤٤٥1ک�پستی: 08632۷۷2۷33تلفن �اب�:09183613521تلفن ه�راه: 
کو�ه �ا��ا�یآدرس: ک - �یابان رودکی -  ارا

381۷9۷3499ک�پستی: 086336۷1020تلفن �اب�:09183613۷96تلفن ه�راه: 

ک 3499آدرس: ک-�یابان قیام-�یابان دست�ی�-�یابان �یام- �� ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت.- ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �� ��ــ� و ���ــ� و ���رت. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�� 
و ����� ی �ــ������� ( �� ���ظ ��� و ا��ا��). - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ارز���� ارا�� ��� 
��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������. - ��ر�ــ� و 

ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ����ط �� ����ــ�زی

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت. - ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �� ��ــ� و ���ــ� و ���رت. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�� 
و ����� ی �ــ������� ( �� ���ظ ��� و ا��ا��). - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ارز���� ارا�� ��� 
��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������. - ��ر�ــ� و 

ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ����ــ�ی ���ــ� و �����ــ� �ــ��ی و ا�ــ�ر ����ط �� ����ــ�زی.
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محمد خسرو کندی

ذ�ی� ا� جمشیدی 

کار�ناسی:11066��اره �روانه: 1394/02/21تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:11083��اره �روانه: 1394/03/03تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

3۸۱۴۹3۸3۸۶ک�پستی: 08632228389تلفن �اب�:09121349199تلفن ه�راه: 

آدرس:
کنــدی -���ــه دوم �نــ� �یمــه دا�ــا  ک- ا�ت�ــای �یابــان ارشــاد (�ــاج باشــی) ��ــ� شــرقی ســا�تمان  ارا

-دفتــر م�ندســی

3۸۱3۶۹3۸۸۱ک�پستی: 08633136686تلفن �اب�:09181622565تلفن ه�راه: 

کو�ه ش�ید رستمیآدرس: ک- �یابان ش�ید ر�ای� - �یابان �نت - ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت. - ����ــ� و 
����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ��� ��ــ� 
ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و 

ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.

�ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت. - ����ــ� و 
����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و ��ــ�رت. - ��ــ��� ��ــ� 
ا��ــ�م ��ر�ــ� و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و 

ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������. - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.
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� �وذ�ی  فر

رضا قاسم �ور

کار�ناسی:11138��اره �روانه: 1394/05/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:11426��اره �روانه: 1395/06/0۷تار�� �روع 

ساوهحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��:

3813891995ک�پستی: 08634021254تلفن �اب�:09123۷89141تلفن ه�راه: 

ک-�یابان ش�ید ر�ای�- ب�وار قدوسی- سا�تمان م�ندسی سامان-���ه 3-وا�د 301آدرس: ارا

391568469۷ک�پستی: 08642224328تلفن �اب�:09122561164تلفن ه�راه: 

ساوه-ب�وار س�اه ـ �ی� س�اه 6و8- �ن� سا�د�ی� �ا�داآدرس:

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��آورد ����� ��ی �ــ�������. - ارز���� �ــ��������ی ��ــ����. - ����� ���ان ��ــ�رت و ��� ��ــ�رت.- ����� و ����� 
ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �� ��ــ� و ���ــ� و ���رت. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�� 
و ����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� 

��ر��ی �ــ�������. - ارز���� ارا�� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����.

����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان 

��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.
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سید معین ا�دین حسینی

سید وحید ن�وی

کار�ناسی:11834��اره �روانه: 1396/03/29تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:11886��اره �روانه: 1396/05/02تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3819915151ک�پستی: 08633132142تلفن �اب�:0912۷9340۷۷تلفن ه�راه: 

ک 92-2آدرس: ک- ش�ر�نعتی- �یابان �امچال �ر��- �ارکین� دوم- �� ارا

381۷8۷614۷ک�پستی: 086346551۷8تلفن �اب�:09188631۷69تلفن ه�راه: 

کو�ه ا�سان 13-��ك11۷-10آدرس: اراك-ا�ت�ای �یابان دا��گاه-

�الحی� ها:

�الحی� ها:

����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����ــ� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان 
��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.- ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و 

��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������.

����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان 

��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.
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محمد رضا اسکند�ی

محمود محمدی

کار�ناسی:12110��اره �روانه: 1396/09/01تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:12096��اره �روانه: 1396/09/29تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

381594544۷ک�پستی: 086336۷6264تلفن �اب�:091836803۷0تلفن ه�راه: 

ک46آدرس: کو�ه �صر6-�� کو�ه مس�د- کوه-  ک-�یابان- فت� شیا ارا

3818836۷6۷ک�پستی: 08633664155تلفن �اب�:09183494۷93تلفن ه�راه: 

کو�ه ��ار8 - ��ك11آدرس: - ک-ب�وارقدس- �یابان ��ار ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان 

��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.

����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان 

��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.
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مهریار فروزانمهر

حامد سیفی

کار�ناسی:12405��اره �روانه: 139۷/03/05تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:1295۷��اره �روانه: 1399/04/16تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3813913۷84ک�پستی: 08634120620تلفن �اب�:09125865۷9۷تلفن ه�راه: 

گ�آدرس: ک - ب�وار قدوسی - �ن� �ا�ه  ارا

ک�پستی: 08632245488تلفن �اب�:09128846912تلفن ه�راه: 

کو�ه ش�ید �مزه - م�تم� �ناران - ���ه ۷ - وا�د ۷آدرس: ک - �یابان ش�یعتی - �یابان �نت -  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان 

��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.

 ����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان 
��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.- ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ� ��رو�ــ� و �ــ�����ن. - ����ــ� �ــ����� و ��ــ�ان �ــ� ��ــ� و ���ــ� و 

��ــ�رت. - ��ــ�ه و �ــ�آورد �ــ�����ن و ����ــ� ��ــ�ان ���ــ��� ��ر و ا�ــ�ت ا���ــ� ��ر�ــ�ی �ــ�������.

رشته راه و ساختمان
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محسن رافت

علیرضا میرزایی

کار�ناسی:13083��اره �روانه: 1399/08/12تار�� �روع 

ساوهحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��:

کار�ناسی:13109��اره �روانه: 1399/09/24تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 08642420120تلفن �اب�:09126550339تلفن ه�راه: 

ک 3 - ���ه 2آدرس: کو�ه سنای� 2-  �� آزادی 3 -  آزادی - �یابان  استان مرکزی - ساوه - میدان 

ک�پستی: 08646229620تلفن �اب�:0918365490۷تلفن ه�راه: 

ک4آدرس: کو�ه ش�ید ها�ی �س�وی- �� �می�- �یابان ش�دا- 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان 

��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.

����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - ����ــ� ��ــ�ان 

��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.

رشته راه و ساختمان
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�هزاد براتی

می�م حداد

کار�ناسی:13۷12��اره �روانه: 1400/04/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:13۷13��اره �روانه: 1400/04/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 08632۷۷9۷0۷تلفن �اب�:09183610196تلفن ه�راه: 

کو�ه �ا�� ا�زمانآدرس: ک- �یابان ��ا��یری -  12متری ش�ید زار�ی-  مرکزی-ارا

ک�پستی: 08642221193تلفن �اب�:09122565۷13تلفن ه�راه: 

استان مرکزی - ساوه- �یابان ش�یعتی - �یابان �اسدارانآدرس:

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� ��ــ�ان 

��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.

ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ���� و �ــ��������ی ��ــ����. - �ــ�آورد ����� �ــ�ی �ــ�������. - ��ــ��� ��ــ� ا��ــ�م ��ر�ــ� و 
����ــ� ی �ــ������� ( �ــ� ��ــ�ظ ��ــ� و ا��ا�ــ�). - ����ــ� و ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ا�ــ�ره ��ــ�. - ����ــ� ��ــ�ان 

��ــ�رت و ��ــ� ��ــ�رت.

رشته راه و ساختمان
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رشته نقشه بردا�ی

��وه ۶: راه و������ن و ���� ��دا�ی

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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رشته نقشه بردا�ی

محمد جواد ع�اسی

علیرضا حید�ی نیک

کار�ناسی:10622��اره �روانه: 1393/04/30تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:12212��اره �روانه: 1396/11/1۷تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 08635642640تلفن �اب�:0918360366۷تلفن ه�راه: 

آباد-ب�وار ��ی�- منزل ��اسیآدرس: �ا�رسیان- م��ه قاس� 

38186۷5331ک�پستی: 08633663۷62تلفن �اب�:091834۷4۷6۷تلفن ه�راه: 

�ه12آدرس: کوی �اف�یه - � ک - ش�رک قدس -  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

���ــ� ���ــ� ر�ــ�م دار(������ا�ــ�) �ــ� ���ــ�س ۱۲۰۰- ���ــ� ���ــ� ��ی ��ــ����� و ��ــ��� ا�ــ�ک و ����ــ� ا��ــ�د و 
����ــ�ت آن و ����ــ� �ــ� �ــ�ود ��ــ�- ��ــ�ده �ــ�دن ��ــ�وده ا�ــ�ک �ــ� روی ���ــ� ��ا�� و ����ــ��� و ��ــ�� ��دن 

ــ� روی ��� �ــ�ی ��ا�ــ� ا�ــ�ک �

���ــ� ���ــ� ر�ــ�م دار(������ا�ــ�) �ــ� ���ــ�س ۱۲۰۰- ���ــ� ���ــ� ��ی ��ــ����� و ��ــ��� ا�ــ�ک و ����ــ� ا��ــ�د و 
����ــ�ت آن و ����ــ� �ــ� �ــ�ود ��ــ�- ��ــ�ده �ــ�دن ��ــ�وده ا�ــ�ک �ــ� روی ���ــ� ��ا�� و ����ــ��� و ��ــ�� ��دن 

ــ� روی ��� �ــ�ی ��ا�ــ� ا�ــ�ک �
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رشته نقشه بردا�ی

احمد جیریایی شراهی

ع�اس خلیلی

کار�ناسی:12485��اره �روانه: 139۷/02/10تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:12823��اره �روانه: 1399/04/01تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3816848494ک�پستی: 08633283865تلفن �اب�:091232۷1431تلفن ه�راه: 

ل ا�مد- 12متری سعادتآدرس: آ ک- �یابان  ارا

ک�پستی: 08643232985تلفن �اب�:09188663489تلفن ه�راه: 

کو�ه رز 6 -منزل دوم سمت راستآدرس: گ� - کو�ه سه  استان مرکزی ـ م��ت - ب�وار ش�ید ���تی شرقی - 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

���� ���ــ� ر��م دار(������ا��) �� ����س ۱۲۰۰- ���� ���ــ� ��ی ��ــ����� و ��ــ��� ا��ک و ����� ا���د و �����ت 
آن و ����ــ� �ــ� �ــ�ود ��ــ�- ��ــ�ده �ــ�دن ��ــ�وده ا�ــ�ک �ــ� روی ���ــ� ��ا�ــ� و ����ــ��� و ��ــ�� �ــ�دن ا�ــ�ک �ــ� 

روی ��� �ــ�ی ��ا�ــ�

���ــ� ���ــ� ر�ــ�م دار (������ا�ــ�) �ــ� ���ــ�س ۱۲۰۰- ���ــ� ���ــ� �ــ�ی ��ــ����� و ��ــ��� ا�ــ�ک و  ����ــ� ا��ــ�د و 
����ــ�ت آن و ����ــ� �ــ� �ــ�ود ��ــ� -��ــ�ده �ــ�دن ��ــ�وده ا�ــ�ك �ــ� روی ���ــ� ��ا�ــ� و ����ــ��� و ��ــ�� �ــ�دن 

ا�ــ�ك �ــ� روی ��� �ــ�ی ��ا�ــ�
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رشته معما�ی داخلی و تز�ینات

��وه ۶: راه و������ن و ���� ��دا�ی

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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1۲0

رشته معما�ی داخلی و تز�ینات

�وناک نخستین

� �همن زا�

کار�ناسی:3556��اره �روانه: 1386/11/24تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:58۷4��اره �روانه: 1388/02/28تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3814965194ک�پستی: 08632213994تلفن �اب�:09122008126تلفن ه�راه: 

کو�ه تر�یت 3آدرس: ک- �یابان �اج باشی(�یابان ارشاد)- ارا

38191۷5616ک�پستی: 08632۷82۷93تلفن �اب�:09183610960تلفن ه�راه: 

کو�ه �وستان 2آدرس: گردو- �یابان فارا��- ک-ش�رک  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ــ�  ــ�اورد ��ــ�ر� ����ــ�ت �����ــ� �ــ�����ن �� ارز���ــ� �����ــ�ت دا�� ــ� �ــ�����ن �� � ���ــ� و����ــ� �ــ�� �����ــ�ت دا��
�ــ�����ن ��

�ــ�اورد ��ــ�ر� ����ــ�ت �����ــ�ت �ــ�����ن �� ارز���ــ� �����ــ�ت دا��ــ� �ــ�����ن �� ��ــ��� ��ــ�ان ��ــ�رت و����ــ�ات 
�����ــ�ت �ــ�������-����� و ��ــ��� و���ــ� (����ــ� د��ــ�) �����ــ�ت و ���ــ�ری دا��ــ� �ــ�����ن -����ــ� و���ــ� �ــ� 
(���ــ�،��ارداد،��ا�� و ��ــ�رات و ���ــ� و ��ع)���ــ�ط �ــ� �����ــ�ت و ���ــ�ری دا��� �ــ�����ن -���� ���ــ� ��ی ����ری 

دا��ــ� و �����ــ�ت �ــ�����ن
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1۲1

رشته معما�ی داخلی و تز�ینات

علی رحمتی
کار�ناسی:۷483��اره �روانه: 1389/12/25تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3819۷98639ک�پستی: 08633128129تلفن �اب�:0918361۷426تلفن ه�راه: 

گ��ا- م�تم� ا��س- ب�وک A- ���ه4-وا�د8آدرس: ک-�یر پ� ش�ر�نعتی- ب�وار  ارا

�الحی� ها:
���ــ� و ����ــ� �����ــ�ت دا��ــ� �ــ�������� �ــ� آورد ���ر� ����ــ�ت ����� �ــ�������� ارز���� ������ت دا��� �ــ��������-
ــ�����ن  ــ� � ــ�ری دا�� ــ�ت و ��� ــ� ����� ــ�ط � ــ� و ��ع)��� ــ�رات و ��� ــ�،��ارداد،��ا�� و �� ــ� (��� ــ� � ــ� و��� ����

-����ــ� ��ــ�ان ��ــ�رت وارده �ــ� �����ــ�ت و���ــ�ری دا��ــ� �ــ�����ن





 رشــته ا�کتروشــیمی و پتروشــیمی و فرآورده هــای 

شیمیایی

 رشته برق ماشین و ت�سیسات کارخان�ات

 رشته ت�سیسات ساختمانی

 رشته کام��وتر و فناو�ی اط�عات

���� و ��

��وه ٧



1۲۴

رشته ا�کتروشیمی و پتروشیمی
 و فرآورده های شیمیایی

��وه ۷: ���� و ��

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



7
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گروه صنعت و فن

1۲5

بابک ناد�ی زاده جمال آبادی
کار�ناسی:2896��اره �روانه: 1386/06/1۷تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3۸۱۶۶۹۶۹۸۹ک�پستی: 08632۷91856تلفن �اب�:09188626236تلفن ه�راه: 

کو�ه پور ایما�ی -سا�تمان �ارسیا-وا�د 3آدرس: ک -�یابان امام - ارا

�الحی� ها:
ر��ــ� ۱ �ــ���� ���ــ� از ��آ����ــ�ی ا���ــ� ��ــ� و ���و�ــ��� �ــ���� از ���ــ��ت ��ــ� و ���و�ــ��� آ�ــ���� ���ــ� �ــ� 
�����ــ�ت و �����ــ�ی دا��ــ� و��ــ� ا����ــ� ���ــ��ت ��ــ� و ���و�ــ��� و رو�ــ� آ��ــ� ��ــ��ری در ��وژه ��ی �ــ�رگ ��� 

و ���و�ــ��� ���ــ�رداری از �ــ�ان ����ــ� و ����ــ� ��ــ��� ��ــ�ر ��ــ� و ��ــ��� ��ــ� و ���و�ــ��� ��ــ�ر �ــ�ص



1۲6

رشته برق ماشین و ت�سیسات کارخان�ات

��وه ۷: ���� و ��

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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1۲7

رشته برق ماشین و ت�سیسات کارخان�ات

محمد مهدی دانیا�ی

حسین د�و�ی

کار�ناسی:1503��اره �روانه: 1384/0۷/03تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:4054��اره �روانه: 1386/11/28تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:د�ی�انحوزه ق�ا��: س�� 

-ک�پستی: -تلفن �اب�:09121908320تلفن ه�راه: 

آدرس:
ک 2 - ���ــه2-  ت�ــران- میــدان �وبنیاد-�یابــان شــ�ید �نگری-��ــ� �یابــان �نای�-ســا�تمان اوا��تــا- �ــ�

وا�ــد 205

3۷91948۷91ک�پستی: 08644230821تلفن �اب�:09181658045تلفن ه�راه: 

د�ی�ان - �ن� دادگستری - اول �اده �راق - دفتر م�ندسیآدرس:

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���� �����ــ�ت ���� ��ر�����ت ���� �� ����ــ� ارز���� ���ــ�� ��ی ����ل و ����ن �����ات ����� ر�ــ���� �� 
ا�ــ�ر ���ــ�دی ،����ــ� ، ��ر�ــ�د، ارز�ــ���� و �����ــ� ��ــ� ����ــ�ی ����ــ� ����� ���� �ــ� ����ــ�۶-۱) ارز���� و ����� 

��ــ�رت ���ــ�� آ�ت ��ر���� ۷-۱) ارز���� و ����� ��ــ�رت ���ــ�� آ�ت ���ا�� و راه �ــ�زی

ارز���� ����� ا�ت ��ر����



گروه صنعت و فن7

1۲8

رشته برق ماشین و ت�سیسات کارخان�ات

غ�معلی ناد�ی

محمد اک�ری

کار�ناسی:5609��اره �روانه: 138۷/12/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:582۷��اره �روانه: 1388/02/2۷تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:�می�حوزه ق�ا��: س�� 

3813666441ک�پستی: 08634220690تلفن �اب�:09188616440تلفن ه�راه: 

کو�ه شمس -سا�تمان ��ا 2-���ه دوم شما�یآدرس: ک -�یابان ش�ید ���تی - ارا

388166۷898ک�پستی: -تلفن �اب�:09123950062تلفن ه�راه: 

کو�ه ف�ی� آدرس: �می� - �یابان سا��ی �نو�� - 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ� �����ــ�ت ������ــ� (اب ، �ــ�ا، �ــ�ك، ��ر����ــ�ت ارز���ــ� ���ــ�� ا�ت ��ر���ــ� و ���ــ�� ا�ــ�ار۱-۱) ارز���ــ� و ����ــ� 
��ــ�رت �����ــ�ت ���� ��ر�����ت ۷-۱) ارز���� و ����� ��ــ�رت ���ــ�� آ�ت ���ا�� و راه �ــ�زی ۱-۴) ����� ا��ره ��� 
، ا�ــ�ت ا���ــ� در ا�ــ�ر ����ــ� ���ــ�ط ۳-۴) ر�ــ���� �ــ� ا����ــ�ت �ــ� ����ــ� ��ر�����ــ�ن ، ��ــ�وران و �����ــ��ران در ا��ر 

����ــ� ���ــ�ط ۱-۲) ارز���ــ� و ����� ��ــ�رت ���ــ�� آ�ت و �����ــ�ت (����� ��ــ�ی ).

ارز���ــ� ���ــ�� ا�ت ��ر���ــ� -ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ������ــ� (آب،��ا،��ــ�ر و��ز) ��ر����ــ�ت -ارز���ــ� و 
����ــ� ��ــ�رت ���ــ�� آ�ت ���ا�ــ� و راه �ــ�زی - ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ���ــ� ��ر����ــ�ت - ����� �ــ�ی 
����ــ� �ــ�ص ( ارز���ــ� ���ــ�� آ�ت و �����ــ�ت ����ــ� ��ــ�ی ) ۱-۲) ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت ���ــ�� آ�ت و �����ــ�ت 

����ــ� ��ا��



7 گروه صنعت و فن

1۲9

رشته برق ماشین و ت�سیسات کارخان�ات

مهدی �یات مختا�ی

حسن فشکی فراهانی

کار�ناسی:68۷0��اره �روانه: 1390/09/05تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:11335��اره �روانه: 1395/01/28تار�� �روع 

آشتیانحوزه ف�ا�ی�:آشتیانحوزه ق�ا��:

1916614۷81ک�پستی: 02122635053تلفن �اب�:09122840493تلفن ه�راه: 

آدرس:
ــرقی  ــای ش ــوار �� ــ� -ب� ــاه �ر� ــار -دو�ت� ــد اف� ــان ف�ی ــای �یاب ــر - ا�ت� ــما�ی �� ــدرس ش ــراه م ــران- ��رگ ت�

ک 4-وا�ــد 1۷ �ــ�

1686619435ک�پستی: 021۷۷326932تلفن �اب�:09122549149تلفن ه�راه: 

ک 46- وا�د 12آدرس: آبادی-فر�ی ده�ان- �� کو�ه قیوم  ت�ران- �یابان فر�ام-�یابان سراج-

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ� ���ــ�� �ــ�ی ا���ــ�ل و ��ز�ــ� ��ــ�وی ا������ــ� ارز���ــ� �����ــ�ت ���ــ� ��ر����ــ�ت ر�ــ���� �ــ� ا����ــ�ت �ــ� �ــ� 
��ــ� ��ــ�وران ��ر �����ــ�ن و �����ــ��ران در ا�ــ�ر �ــ�ق۵-۱) ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ������ــ� (آب،��ا،��ــ�ر 

و��ز) ��ر����ــ�ت.

 ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ���ــ� ��ر����ــ�ت - ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت و ����ــ�ات �ــ��� ��ی 
ا���ــ�ل و ��ز�ــ� ��ــ�وی �ــ�ق در وا���ــ�ی ����ــ�



گروه صنعت و فن7

1۳0

رشته برق ماشین و ت�سیسات کارخان�ات

مهدی صادقی

حمید یوس� خانی

کار�ناسی:11905��اره �روانه: 1396/05/02تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:1200۷��اره �روانه: 1396/08/16تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3819۷63518ک�پستی: 08632162404تلفن �اب�:091852953۷۷تلفن ه�راه: 

-���ه3آدرس: کو�ه قائمی زاده-م�تم� س�و�از اراك-�یابان ش�یدشی�ودی-

3991۷۷6955ک�پستی: 0863862۷93۷تلفن �اب�:09192608119تلفن ه�راه: 

آدرس:
اراك-شــ�ر�دیدم�ا�ران-�یابان م��درا-�یابــان �اف�-80متــری وا�ــدی �ا�ی�ــگاه-ب�وك 1�ــ�ك40-

���ــه اول

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ���ــ� ��ر����ــ�ت - ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت و �����ات �ــ��� ��ی ا����ل 
و ��ز�ــ� ��ــ�وی �ــ�ق در وا���ــ�ی ����ــ�

ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ���ــ� ��ر����ــ�ت - ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت و �����ات �ــ��� ��ی ا����ل 
و ��ز�ــ� ��ــ�وی �ــ�ق در وا���ــ�ی ����ــ�



7 گروه صنعت و فن

1۳1

رشته برق ماشین و ت�سیسات کارخان�ات

علیرضا خراطی

احمد ا�وجی

کار�ناسی:12112��اره �روانه: 1396/09/22تار�� �روع 

ساوهحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��:

کار�ناسی:13335��اره �روانه: 1399/12/16تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

391388998۷ک�پستی: 08642220422تلفن �اب�:09123554291تلفن ه�راه: 

-���ه5آدرس: ک4- سا�تمان امیر ��- کو�ه �ر مرکزی-ساوه- �یابان �اسداران- 

ک�پستی: 08642228698تلفن �اب�:09128551۷80تلفن ه�راه: 

آ��ی� �ا�هآدرس: -�نو��  کو�ه شرافت-�� بست ��ار کارون- ساوه- �یابان 

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���� و ����� ��ــ�رت �����ــ�ت ������� (آب،��ا،���ر و��ز) ��ر�����ت ۶-۱) ارز���� و ����� ��ــ�رت ���ــ�� آ�ت 
��ر����

ارز���� و ����� ��ــ�رت �����ــ�ت ������� (آب،��ا،���ر و��ز) ��ر�����ت ۶-۱) ارز���� و ����� ��ــ�رت ���ــ�� آ�ت 
��ر����



1۳۲

رشته ت�سیسات ساختمانی

��وه ۷: ���� و ��

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



7 گروه صنعت و فن

1۳۳

رشته ت�سیسات ساختمانی

حمید رضا بخشی

محمد رضا هوشیار

کار�ناسی:8290��اره �روانه: 1390/10/21تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:11۷62��اره �روانه: 1396/02/10تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3914634866ک�پستی: 0864222061۷تلفن �اب�:0912155۷033تلفن ه�راه: 

کرامت تاسیسات سا�تما�ی �ی�انآدرس: کو�ه  ساوه - �یابان استاد م��ری -�یابان تعاون -��� 

3819۷43398ک�پستی: 08632800588تلفن �اب�:09161620639تلفن ه�راه: 

کندی -سا�تمان �ی�ا-وا�د۷آدرس: کو�ه  اراك-�یابان �رم-

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ������ــ� ( آب ، �ــ�ا ، ��ــ�ر ، ��ز ) �ــ�����ن �� - ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت 
آب و ���ــ�ب - ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ����ــ�، �����ــ� و �ــ����� - ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت 

�ــ�د���� �� - ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ���ــ� �ــ�����ن �ــ�

ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت آب و ���ــ�ب - ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ����ــ�، �����ــ� و �ــ�����- 
ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت ������ــ� ( آب ، �ــ�ا ، ��ــ�ر ، ��ز ) �ــ�����ن �� - ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت �����ــ�ت 
������� ( آب ، ��ا ، ���ر ، ��ز ) �ــ�����ن �� - ارز���� و ����� ��ــ�رت ���ــ�� ��ی ���ــ��� �ــ�زی �ــ�����ن (دزد��� 

و آ�رم، ا�ــ�م و ا��ــ�ی ���ــ� ، دور��ــ� ��ار��ــ�� و ���ــ�ل �ــ�دد )



گروه صنعت و فن7

1۳۴

رشته ت�سیسات ساختمانی

ا�وا�ف�ل کندی داینی
کار�ناسی:12120��اره �روانه: 1396/10/04تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

385۷11۷333ک�پستی: 08658264966تلفن �اب�:09186014133تلفن ه�راه: 

کو�ه یاسآدرس: اراك-روستای دای�-

�الحی� ها:
ارز���� و ����� ���رت ������ت آب و ����ب - ارز���� و ����� ���رت ������ت �����، ������ و ������



1۳5

رشته کام��وتر و فناو�ی اط�عات

��وه ۷: ���� و ��

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



گروه صنعت و فن7

1۳6

رشته کام��وتر و فناو�ی اط�عات

ع�اس احمدی

مرت�ی م�یدی �ور

کار�ناسی:3140��اره �روانه: 1385/10/06تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:12661��اره �روانه: 139۷/08/05تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

ک�پستی: 08632۷80113تلفن �اب�:09183495968تلفن ه�راه: 

ک 81آدرس: ک�ابخا�ه - �� کو�ه  ک، �یابان امام �مینی -  ارا

ک�پستی: 0863228380تلفن �اب�:09186288852تلفن ه�راه: 

ک 5941آدرس: کو�ه ا�مد قری-�� ک- ش�رک �نای�-  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ا���ر ��� در ��و��ه ��ی ��� ا��اری �� ��� �� �����ن ر��ل

ر����� و ارز���� ��م ا��ار��ی را���� ای ر����� و ارز���� ��� ا��ار��ی را���� ای







و ام�ــاء  و  خــ�  اصا�ــت  تشــخی�  ݢرشــته   

           ا�ر انگشت

���ن ���ی

��وه ٨



1۴0

رشته تشخی� اصا�ت خ� و ام�اء 
و ا�ر انگشت

��وه ۸: ���ن ���ی

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



8
رشته  تشخی� اصا�ت خ� و ام�اء و ا�رانگشت

گروه فنون هنری

1۴1

حمید رضا نومرادی

حامد محمدی

کار�ناسی:12051��اره �روانه: 1396/09/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:12052��اره �روانه: 1396/09/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3814944461ک�پستی: 086340284۷1تلفن �اب�:09188636412تلفن ه�راه: 

گردو)- م�تم� �ا�یذآدرس: ک-�یابان ش�یعتی- ��ارراه ش�رک ر�وی( ارا

3814184198ک�پستی: 08634029621تلفن �اب�:09186912۷5۷تلفن ه�راه: 

ک-�یابان ش�یعتی- م�تم� موجآدرس: ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ــ�  ــ� ا��� ــ�ر و ا� ــ�ر ا�� ــ� آ� ــ�ت و ���� ــ� ا���� ــ��� ا��� ــ� و �� ــ����� و ���� ــ�ط د� ــ� �� ــ� و ����� ــ� ۲ ��ر� ر��
ا�ــ��ص در ا�ــ��د ر�ــ�� و �ــ�دی، ����ــ� ��ــ�م، ���ــ� و ���ــ� ز���� ����� و ����� ا�ــ��د و ا���م �����ــ� آز���� ��ی 

�����ــ� ای، �����ــ� و �ــ������ در ��ــ�ص �ــ�ك �ــ��� �ــ�، ا��ــ�ق و ��ــ�ه

ر��� ۳ , ��ر�� و ������ ���ط د������ و ����� و ����� ا���� ا�����ت ا���ص در ا���د ر��� و ��دی 
و������ ����� ���م ، ���� و ���� ز���� ����� و ����� ا���د

وا���م ������ آز���� ��ی ������ ای ، ������ و ������� �����
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��وه ٩



1۴۴

رشته حفا�ت محی� �یست

��وه ۹: ������ی و ����� �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



9
رشته  حفا�ت محی� �یست

گروه کشاو��ی و منا�� ط�یعی

1۴5

سارا ساکی

پریسا سرخی

کار�ناسی:24۷6��اره �روانه: 1385/04/19تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:3212��اره �روانه: 1386/04/31تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3819863898ک�پستی: 08633131083تلفن �اب�:0918362۷۷14تلفن ه�راه: 

ک -ش�ر �نعتی -�یابان بن��ه با� -من��ه 8 منازل اذر اب - ب�وک a5-���ه ��ار سمت راستآدرس: ارا

-ک�پستی: 08613136358تلفن �اب�:09188492606تلفن ه�راه: 

ک4۷56آدرس: کو�ه دوم-�� ک- �یابان تختی- ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

�ــ�گ و ��ــ� ���ــ�ران و��ــ� - ��ــ�وز �ــ� ��ر��ــ�ی ��ــ�، آ�ــ�ر ����ــ� ��ــ�- ��گ و ��ــ� ����ران و��ــ� - ���وز �ــ� ��ر���ی 
��ــ�، آ�ــ�ر ����� ���

��گ و ��� ����ران و���



9
رشته  حفا�ت محی� �یست

گروه کشاو��ی و منا�� ط�یعی

1۴6

محمد ابراهیمی

سیمین سلیمانی

کار�ناسی:11392��اره �روانه: 1395/05/20تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

کار�ناسی:4164��اره �روانه: 1386/09/03تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

381991۷635ک�پستی: 08633123018تلفن �اب�:09183492819تلفن ه�راه: 

کآدرس: ک- ش�ر�نعتی - �یابان �امچال- شرکت ماشی� سازی ارا ارا

3۸۱۹۷۴۵۵۷۷ک�پستی: 08634033144تلفن �اب�:09188633112تلفن ه�راه: 

کو�ه پردیسآدرس: ک- �یابان ش�ید شی�ودی -�یابان ستار�ان - ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

�ــ�آورد ��ــ�ان ��ــ�رت در ا�ــ� �ــ��ر ���ــ�ران و��ــ� -�ــ�آورد ��ــ�ان ��ــ�رت وارده �ــ� ��ــ�ت و�ــ� -�ــ�آورد ��ــ�ان ��ــ�رت 
در ا�ــ� ��ــ�وز �ــ� ����ــ� ����ــ� �ــ�ه

��گ و ��� ����ران و��� - ����ب، ��اد زرا�� و ز���� ��ی ���ی - آ��د�� آب، ��ك، ��ا و ��ت



1۴7

رشته باغ�انی

��وه ۹: ������ی و ����� �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



گروه کشاو��ی و منا�� ط�یعی9

1۴8

رشته باغ�انی

خلیل انصا�ی
کار�ناسی:۷۷51��اره �روانه: 1390/04/19تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

ک�پستی: 02188093010تلفن �اب�:0912۷060248تلفن ه�راه: 

ک 235آدرس: ک ��اد و فر�زادی- رو��وی با�� س�ه- �� ت�ران-ش�رک قدس- ب�وار دریا-�ی� �ا

�الحی� ها:
ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری ��غ �ــ�ی ���ــ�، در��ــ�ن ��ــ� ���ــ� و ��ــ�- ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری در��ــ�ن ز���ــ� ، در���� ��ی 
ز���ــ� و ���� �ــ�ی �� ز���ــ� ��رک �ــ� (در دا�ــ� ��ــ�وده �ــ�� �� و رو�ــ�� �ــ�) و ����ــ�ن ��- �ــ�آورد ��ــ�رت وارده �� ��غ ��ی 
���ــ� و ��ــ� ���ــ� و ���ــ��ت آ��ــ� ���ــ� ��ا�ــ� �����(��ــ� آ�ــ�ت و ا�ــ�اض) ����ــ� ��ــ�گ ، ����ــ��� ، �ــ���زد��، 

���ــ�د �ــ�اد ��ا�ــ�، آ���ری



1۴9

رشته دام�رو�ی و دام�زشکی

��وه ۹: ������ی و ����� �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



گروه کشاو��ی و منا�� ط�یعی9

150

رشته دام�رو�ی و دام�زشکی

�هزاد عاش� حسینی

علی رضایی �ور

کار�ناسی:4۷۷5��اره �روانه: 1390/05/16تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:�می�حوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:5082��اره �روانه: 1391/0۷/09تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

٣881687٥96ک�پستی: 08646333930تلفن �اب�:09183666۷35تلفن ه�راه: 
کو�ه سا�دآدرس: �می�- ب�وار ش�ید ���تی -

381361۷933ک�پستی: 086322250۷1تلفن �اب�:09188622051تلفن ه�راه: 

ک ۷933- ���ه اولآدرس: گردو -�� کو�ه  ک - �یابان ش�ید ���تی - ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ� دام و ���ــ��ت دا�ــ� - ����ــ� و ارز���ــ� ��ــ�رت وارده �ــ� �����ــ�ت ���ــ�اری دام - �����ــ�ت ��ــ��ر�����ی دام و ��ــ�ر و 
�ــ�راك و ���ــ� �ــ�ی ��ا�ــ� آ��ــ� - دا��ــ�وری �ــ��� ���ــ���اری، ��وداری، ���ــ�اری و �ــ��ت و ا�ــ�ر ����ــ� آ��ــ� و ارز���ــ� �����ــ�ت 
وا�ــ� �����ــ� - ارز���ــ� و ��ــ��� ا�ــ�اع ���ــ� و �ــ�م -��ــ� �ــ�گ و ��ــ� دام و ��ــ�ر و��ــ� - ارز���ــ� ��ــ�رت وارده �ــ� دام و ��ــ�ر - 
��ر�ــ� ��ــ����� �ــ� و ��ــ� آن در دام و ��ــ�ر - ��ــ� ��ــ�د در ���ــ� دام و ��ــ�ر -����ــ� ا�ــ�ره ��ــ�ء و ا��ت ا���� �����ــ�ت وا����ی 
دا��ــ�وری -��ــ��� ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت ���ــ� از �ــ�ا�� ���ــ�اری و ��� و ��ــ� دام و ���ر و �ــ�آورده �ــ�ی آن �� ارز���� ������، 
ا�ــ�ت ا���ــ� و ����ــ� �ــ����� و �ــ� ��ــ� و ���ــ� ی �ــ��ن �ــ� و �������ــ�ی ����ــ�ی و ���ــ�اری، �ــ�آوری و ���ــ� ���ــ��ت و ���ده 
�ــ�ی ��ــ�ورزی ���ــ� و �ــ��� رو�ــ����-ارز���� �ــ�راك �ــ� و ���� �ــ�ی ��ا�� دام و ��ــ�ر -ارز���� ا��اع �����ن و �ــ�آورده ��ی ����� 
و ����ــ� ��ــ�رت وارده �ــ� ��ــ� �ــ�رد -ارز���ــ� و ����ــ� ��ــ�رت وارده �ــ� و�ــ��� و ����ــ�ات ���ــ�رف �ــ�ورش و ��ــ� ����ــ�ن و �ــ��� 

آ����ن.

ارز���ــ� دام و ���ــ��ت دا�ــ� - ����ــ� و ارز���ــ� ��ــ�رت وارده �ــ� �����ــ�ت ���ــ�اری دام -��ــ� �ــ�گ و ��ــ� دام و ��ــ�ر 
ا��ــ� - ارز���ــ� ��ــ�رت وارده �ــ� دام و ��ــ�ر



151

رشته کشاو��ی و منا�� ط�یعی

��وه ۹: ������ی و ����� �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



گروه کشاو��ی و منا�� ط�یعی9

15۲

رشته کشاو��ی و منا�� ط�یعی

ح�ت ا� مرادی

حمید رضا د�ویشها

کار�ناسی:360��اره �روانه: 1382/10/14تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:شاز�دحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:436��اره �روانه: 1382/11/04تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

٣81967٥86٤ک�پستی: 08632249694تلفن �اب�:09183632168تلفن ه�راه: 
- ���ه 4آدرس: کو�ه �ور�زی -م�تم� ��ار ک ـ �یابان ش�یعتی -�ایی� تراز میدان فرما�داری - استان مرکزی- ارا

ک�پستی: 02122613530تلفن �اب�:09121258119تلفن ه�راه: 

)آدرس: ت�ران - �یابان ش�یعتی - ب�وار میرداماد - میدان م�سنی (مادر

�الحی� ها:

�الحی� ها:

����ــ� ��ــ�ان ا�ــ�ره ��ــ� وا�ــ�ت ا���ــ� ارا�ــ� ���ــ�ت- ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری ��غ �ــ�ی ���ــ� ، در��ــ�ن ������ــ� و ��ــ� - ارز���ــ� و �ــ�آورد 
����� �ــ�ی ا�ــ�اث ��ــ�ی �ــ�� و �� �ــ�ی ز���ــ� - ��ــ��� ارا�ــ� ���ــ�، دا�ــ� و ��ات ���ــ�- ارز���� و ���� ��اری �����ــ�ت ������ ای 
- ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری ���ــ��ت ����ــ�ی �����ــ� ای از ���ــ� ��ــ� ���ــ� و ��������ــ�ژی - ارز���ــ� و �ــ�آورد ����� ��ی ا�ــ�اث ���ی 
��� و �� ��ی ز���� - ارز���� و ���� ��اری ������ت ������ ای - ارز���� و ���� ��اری �����ت �����ی ������ ای از ���� ��� 
���ــ� و ��������ــ�ژی - ���ــ�� ���ــ� �ــ�، ��ــ� �ــ�، ���و�ــ� ��ا�ــ� و ���ــ�اره ای در ارا�ــ� ���ــ� و ������ ای ���ــ�� ���� ارا�� ��ــ�ورزی 
و �ــ��������ی ���ــ� و �ــ��� ����ــ�ی و ��ــ�ورزی رو�ــ���� -ر�ــ���� �ــ� ا����ــ�ت �ــ� ����ــ� ��ــ�وران، ��ر�����ــ�ن و �����ــ��ران در ا�ــ�ر 
����ــ� زرا�ــ�، ������ �ــ�ی زرا�ــ� (����ــ�ن دارو�ــ� و ادو�ــ� ای) -��ــ���، ����ــ�، ا�ــ�از، ا�ــ�از و ���ــ� ���ــ� در ��ــ�وده ارا�ــ� زرا�ــ� 

و �����ــ� ای (����ــ�ن دارو�ــ� و ادو�ــ� ای) -ارز���ــ� �ــ�����ن �� و �����ــ�ت رو�ــ���� ���ــ�رف �ــ� ���ــ� از �����ــ� �ــ�رد ارز���� ���ــ�.

ارز���� دام و �����ت دا�� ����� و ارز���� ���رت وارده �� ������ت ����اری دام



9 گروه کشاو��ی و منا�� ط�یعی

15۳

رشته کشاو��ی و منا�� ط�یعی

علی فرمهینی فراهانی 

سید سعید �هشتی

کار�ناسی:501��اره �روانه: 1382/11/18تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:سربندحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:821��اره �روانه: 1383/12/04تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:�می�حوزه ق�ا��: س�� 

381395۷936ک�پستی: 08633۷22501تلفن �اب�:09188625329تلفن ه�راه: 

کو�ه اس�می 1آدرس: ک-�یابان ش�ید ر�ای�- ارا

ک�پستی: 02133۷89855تلفن �اب�:09193232۷15تلفن ه�راه: 

ک 24- وا�د 8آدرس: کو�ه �اج دای� -�� ت�ران -�یابان ��ای شرقی -�یابان ش�ید م�وی -

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ــ� و  ــ� ��ا� ــ�رت وارده � ــ�آورد �� ــ� - � ــ� و ��ا� ــ� ���� ــ� ارا� ــ��� و ارز��� ــ�ات - �� ــ� و � ــ� ، ��� ــ� دا� ــ��� ارا� ��
������-��ــ��� ارا�ــ� دا�ــ�، ���ــ� و �ــ�ات -��ــ��� و ارز���� ارا�� ����ــ� و ��ا�� -�ــ�آورد ��ــ�رت وارده �� ��ا�� و 
���� �ــ� -�ــ�آورد ارزش ا���ــ�دی و ���ــ� ����ــ� ����ــ�ی از ��ا�ــ� و ���� �ــ� -�ــ�آورد ��ــ�رت وارده �ــ� ����ــ� آب و �ــ�ك 

در ��ــ�وده ����ــ� ����ــ� -�ــ�آورد ��ــ�رت وارده �ــ� ����ــ� ����ــ�ت ا�ــ�ح ���ــ� و آ���ــ�داری

��ــ��� �ــ��م د�ــ� آ�ــ�ت و����ر��ــ�ی ����ــ� ��آورد ���ان ��ــ�رت ���ــ� از آ��ت و����ر��ــ�ی ����� در ���ــ�ت و��ار� 
���ورزی
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15۴

محمد شری� مقدسی 

محمد رضا حاجی بابایی 

کار�ناسی:2020��اره �روانه: 1385/03/20تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:51۷9��اره �روانه: 138۷/10/26تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ت�رشحوزه ق�ا��: س�� 

3913۷55145ک�پستی: 08642224150تلفن �اب�:0912256۷416تلفن ه�راه: 

ک59آدرس: ساوه-و�یعصر 18 شرقی-ر�وان6-��

ک�پستی: 08633۷24689تلفن �اب�:09123060190تلفن ه�راه: 

ک 24آدرس: ت�ران - �یابان 1۷ش��یور -�یابان مینا -�یابان و�یعصر -��

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ�ورزی - �ــ�آورد ��ــ�ان ����ــ� ، ��ــ�رت و ��ا�ــ� ر�ــ� ���ــ��ت ����ــ� زرا�ــ� - ��ــ��� ارا�ــ� دا�� ، 
���ــ� و �ــ�ات از ��ــ� ��ــ�ورزی - ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� و ا�ــ�ت ا���ــ� ارا�ــ� ��رو�ــ� و ����ــ� ��ــ�وده ارا�� ����� از ��ــ�ورزی 

- �ــ�آورد ����ــ� ����ــ� و ���ــ� �ــ�اری �����ت ��ــ�ورزی

�ــ�آورد ��ــ�ان ����ــ� ، ��ــ�رت و ��ا�ــ� ر�ــ� ���ــ��ت ����ــ� زرا�ــ� - ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� ، ���ــ� �ــ�وش و ا�ــ�ت ا���ــ� 
ارا�ــ� ��رو�ــ� - ����ــ� ��ــ�وده ارا�ــ� ����ــ� از ��ــ�ورزی - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ�ورزی

رشته کشاو��ی و منا�� ط�یعی
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�زا فیرو�ی

ع�اسعلی رستمی

کار�ناسی:5459��اره �روانه: 1388/08/1۷تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ت�رشحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:۷594��اره �روانه: 1389/12/23تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:�می�حوزه ق�ا��: س�� 

ک�پستی: 02188095195تلفن �اب�:09125240۷۷9تلفن ه�راه: 

ک 13-وا�د 3آدرس: گ� اف�ان �نو�� �یابان س�وستان �ر��- �� ت�ران- ش�رک �رب فاز 6 ا�ت�ای �یابان 

3811۷13593ک�پستی: 0864634239۷تلفن �اب�:0918866۷835تلفن ه�راه: 

�می� -ابتدای �یابان تختی -رو��وی شاهزاده م�مدآدرس:

�الحی� ها:

�الحی� ها:

�ــ�آورد ��ــ�ان ����ــ� ، ��ــ�رت و ��ا�ــ� ر�ــ� ���ــ��ت ����ــ� زرا�ــ� - ����ــ� ا�ــ�ره ��ــ� ���ــ� �ــ�وش و ا�ــ�ت ا���ــ� 
ارا�ــ� ��رو�ــ� ، ����ــ� ��ــ�وده ارا�ــ� ����ــ� از ��ــ�ورزی - ارز���ــ� ارا�ــ� ��ــ�ورزی

ــ� ای ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری ��غ �ــ�ی ���ــ� ، در��ــ�ن ������ــ� و ��ــ� ارز���ــ� و ���ــ�  ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری �����ــ�ت �����
�ــ�اری در��ــ�ن ز���ــ�، در���� �ــ�ی ز���ــ� و ���� �ــ�ی �� ز���ــ� ��رك �ــ� (در دا�ــ� ��ــ�وده �ــ���� و رو�ــ����) و ����ــ�ن �ــ�- �ــ�آورد 
��ــ�رت وارده �ــ� ��غ �ــ�ی ���ــ� و ������ــ� و ���ــ��ت آن �ــ� ���ــ� ��ا�ــ� ����ــ� (��ــ� آ�ــ�ت و ا�ــ�اض) ����ــ� آ��د�ــ� آب، آ��د�ــ� 
�ــ�ك، آ��د�ــ� �ــ�ا و ���ــ�ب �ــ��ی و ��ر����ــ�ت - ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری ���ــ��ت ����ــ�ی ���ــ� ���ــ� و ������� از ���� ��ــ� 
���ــ� و ��������ــ�ژی - ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری ���ــ��ت ����ــ�ی �����ــ� ای از ���ــ� ��ــ� ���ــ� و ��������ــ�ژی - ارز���� و �ــ�آورد 
����� �ــ�ی ا�ــ�اث ��ــ�ی �ــ�� و �� �ــ�ی ز���ــ� - ارز���ــ� و �ــ�آورد ����� �ــ�ی ا�ــ�اث ��ــ�ی �ــ�� و �� �ــ�ی ز���ــ� - ����ــ� �ــ� 
ر��ــ� و ا��ــ�ء ����ــ�ن ��ــ� ���ــ� - ��ــ��� ارا�ــ� ���ــ�، دا�ــ� و �ــ�ات ���ــ� -ارز���ــ�، ���ــ� �ــ�اری، �ــ�آورد ��ــ�ان ����ــ� و ����ــ� 
ــ�ن و  ــ� ا����ــ�ت �ــ� ����ــ� ��ــ�وران، ��ر����� ــ� ای -ر�ــ���� � ــ� �ــ�ت، ����ــ�ن ����ــ�، رو��ــ�، دارو�ــ� و ادو� ����� �ــ�ی ����
�����ــ��ران در ا�ــ�ر ����ــ� زرا�ــ�، ������ �ــ�ی زرا�ــ� (����ــ�ن دارو�ــ� و ادو�ــ� ای) -��ــ��� ارا�ــ� دا��، ���ــ� و �ــ�ات -ارز���� 

�ــ�����ن �� و �����ــ�ت رو�ــ���� ���ــ�رف �ــ� ���ــ� از �����ــ� �ــ�رد ارز���ــ� ���ــ�.

رشته کشاو��ی و منا�� ط�یعی
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حمید رضا میرزایی

محمد شکروی

کار�ناسی:8409��اره �روانه: 1392/02/14تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:10632��اره �روانه: 1393/04/24تار�� �روع 

استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:�ر�دیهحوزه ق�ا��:

3814۷65158ک�پستی: 08633256039تلفن �اب�:09183496829تلفن ه�راه: 

ک- �یابان ر���زا -رو��وی �سینیه قدس- ���ه اولآدرس: ارا

39146۷6585ک�پستی: 08642210948تلفن �اب�:09121554293تلفن ه�راه: 

ساوه -ش�رداری ساوهآدرس:

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ�، ���ــ� �ــ�اری، �ــ�آورد ��ــ�ان ����ــ� و ����ــ� ����� �ــ�ی ����ــ� �ــ�ت، �����ن ����ــ�، رو��ــ�، دارو�ــ� و ادو�� ای 
-ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری ز��� �ــ�ی ��ــ� ��ــ� ����ــ�ن زرا�ــ� -�ــ�آورد ��ــ�رت وارده �ــ� �ــ�ت، �����ن ����ــ�، رو���، 
دارو�ــ� و ادو�ــ� ای و ���ــ��ت آ��ــ� ���ــ� ��ا�ــ� ����ــ� (��ــ� آ�ــ�ت و ا�ــ�اض) ����ــ� ��ــ�گ، ����ــ���، �ــ���زد��، 

���ــ�د �ــ�اد ��ا�ــ�، آ��ــ�ری و ��� �ــ�ی �ــ�ز

ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری ز��� �ــ�ی ��ــ� ��ــ� ����ــ�ن زرا�ــ� -ارز���ــ� و �ــ�آورد ����� �ــ�ی ا�ــ�اث ��ــ�ی �ــ��، �� �ــ�ی 
ز���ــ� و �����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� آن �ــ� -����ــ� ا�ــ�ره ��ــ�ء ، ���ــ� �ــ�اری و ا�ــ�ت ا���ــ� ارا�ــ� و ا�ــ�ك ��ــ�ورزی -ارز���ــ� 

���ــ�� آ�ت و ادوات زرا�ــ� -����ــ� �ــ� ر��ــ� و ا��ــ�ء ����ــ�ن ��ــ� زرا�ــ� -����ــ� �ــ� زار���ــ�

رشته کشاو��ی و منا�� ط�یعی
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رشته �راعت و اص�ح ن�اتات

��وه ۹: ������ی و ����� �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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رشته �راعت و اص�ح ن�اتات

معرفت مصطفوی راد 

علیرضا س�زیکار 

کار�ناسی:2656��اره �روانه: 1385/05/18تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:3992��اره �روانه: 1386/05/01تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

ک�پستی: ۷3- 086136۷55۷0تلفن �اب�:0912259586۷تلفن ه�راه: 

ک آدرس: ک�ا�رزی و منا�� ��یعی ارا ک -مرکز ت��ی�ات  ارا

3914664۷۷5ک�پستی: 08642230660تلفن �اب�:09125114685تلفن ه�راه: 

ک33-���ه اولآدرس: ساوه- �یابان ش�ید م��ری- م��ری1- ��

�الحی� ها:

�الحی� ها:

�ــ�آورد ��ــ�ان ����ــ� ��ــ�رت و ��ا�ــ� ر�ــ� ���ــ��ت ����ــ� زرا�ــ� ����ــ� ا�ــ�ره ��� ، ���ــ� �ــ�وش و ا��ت ا���ــ� ارا�� 
��زو�ــ� ، ����ــ� ��ــ�وده ارا�� ����� از ��ــ�ورزی

��آورد ���ان ����� ���رت و ��ا�� ر�� �����ت ����� زرا��- ارز���� ارا�� ���ورزی
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رشته �راعت و اص�ح ن�اتات

پگاه شع�انزاده

شادی سادات مهاجرانی

کار�ناسی:9335��اره �روانه: 1391/10/04تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

کار�ناسی:12151��اره �روانه: 1396/11/24تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3۸۱3۶۹۷3۸۵ک�پستی: 086340204۷۷تلفن �اب�:09188480642تلفن ه�راه: 

گ�ستانآدرس: ک- �یابان ش�ید ���تی -�یابان فر�ی �دا�ت -�� بست  ارا

3819۷433۷4ک�پستی: 08633121169تلفن �اب�:09188632388تلفن ه�راه: 

کو�ه �� - سا�تمان پرست� - ���ه سومآدرس: ک - �یابان ش�ید شی�ودی -  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ارز���ــ�، ���ــ� �ــ�اری، �ــ�آورد ��ــ�ان ����ــ� و ����ــ� ����� �ــ�ی ����ــ� �ــ�ت، ����ــ�ن ����ــ�، رو��ــ�، دارو�ــ� و ادو�ــ� 
ای -�ــ�آورد ��ــ�رت وارده �ــ� �ــ�ت، ����ــ�ن ����ــ�، رو���، دارو�� و ادو�� ای و �����ت آ��� ���ــ� ��ا�� ����� 
(��ــ� آ�ــ�ت و ا�ــ�اض) ����ــ� ��ــ�گ، ����ــ���، �ــ���زد��، ���ــ�د �ــ�اد ��ا�ــ�، آ��ــ�ری و ��� �ــ�ی �ــ�ز -ارز���ــ� و 
���ــ� �ــ�اری �ــ�ت، ����ــ�ن ����ــ�، رو��ــ�، دارو�ــ� و ادو�ــ� ای در ا���ر�ــ�، �ــ�����، �ــ�د���� �� و در ������ �ــ�ی 
واردا�ــ� ���ــ��ت زرا�ــ� -ارز���ــ� و �ــ�آورد ����� �ــ�ی ا�ــ�اث ��ــ�ی �ــ��، �� �ــ�ی ز���ــ� و �����ــ�ت ���ــ�ط �ــ� آن �ــ� 

-����ــ� ا�ــ�ره ��ــ�ء ، ���ــ� �ــ�اری و ا�ــ�ت ا���ــ� ارا�ــ� و ا�ــ�ك ��ــ�ورزی -����ــ� ��ر�ــ�ی و ا�ــ���اد ارا�ــ� ��ــ�ورزی

ارز���ــ�، ���ــ� �ــ�اری، �ــ�آورد ��ــ�ان ����ــ� و ����ــ� ����� �ــ�ی ����ــ� �ــ�ت، ����ــ�ن ����ــ�، رو��ــ�، دارو�ــ� و ادو�ــ� 
ای -ارز���ــ� و ���ــ� �ــ�اری ز��� �ــ�ی ��ــ� ��ــ� ����ــ�ن زرا�ــ� -�ــ�آورد ��ــ�رت وارده �ــ� �ــ�ت، ����ــ�ن ����ــ�، 
رو��ــ�، دارو�ــ� و ادو�ــ� ای و ���ــ��ت آ��ــ� ���ــ� ��ا�ــ� ����ــ� (��ــ� آ�ــ�ت و ا�ــ�اض) ����ــ� ��ــ�گ، ����ــ���، 
ــ�،  ــ�، رو�� ــ�ن ���� ــ�ت، ���� ــ� � ــ�رت وارده � ــ�آورد �� ــ�ز -� ــ�ی � ــ�ری و ��� � ــ�، آ�� ــ�اد ��ا� ــ�د � ــ���زد��، ��� �

دارو�ــ� و ادو�ــ� ای و ���ــ��ت آ��ــ� ���ــ� ��ر�ــ�د ��ــ� �� �ــ�
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رشته گیاه پزشکی

��وه ۹: ������ی و ����� �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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رشته گیاه پزشکی

تقی شیخعلی

علی همتی

کار�ناسی:5652��اره �روانه: 138۷/12/24تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ساوهحوزه ق�ا��: س�� 

کار�ناسی:4851��اره �روانه: 1388/03/04تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

-ک�پستی: -تلفن �اب�:09132۷18608تلفن ه�راه: 

ک�ا�رزی استان ا���ان آدرس: ا���ان - �یابان هزار �ی� - سازمان ��اد و 

ک�پستی: 08632230۷43تلفن �اب�:0912402۷646تلفن ه�راه: 

ک- �یابان ش�ید ���تیآدرس: ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

��ــ��� �ــ��م د�ــ� ا�ــ�ت و����ر��ــ�ی ����ــ� ��اورد ���ان ��ــ�رت ���ــ� از ا��ت و����ر��ــ�ی ����� در ���ــ�ت و��ار� 
���ورزی

��ــ��� �ــ��م د�ــ� آ�ــ�ت و ����ری �ــ�ی ����ــ� �ــ�آورد ��ــ�ان ��ــ�رت ���ــ� از آ�ــ�ت و ����ری �ــ�ی ����ــ� در ���ــ�ت 
و �ــ�ار� ��ــ�ورزی



16۲

رشته جنگل و مرت�

��وه ۹: ������ی و ����� �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



9 گروه کشاو��ی و منا�� ط�یعی

16۳

رشته جنگل و مرت�

داود غ�م �ور
کار�ناسی:11864��اره �روانه: 1396/04/22تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3۸۸۱۸۱3۸۹۸ک�پستی: -تلفن �اب�:09183665059تلفن ه�راه: 

کو�ه ش�ید ش�گردآدرس: ک- �می�- �یابان سا��ی شما�ی-  ارا

�الحی� ها:
��ــ��� و ارز���ــ� ارا�ــ� ����ــ� و ��ا�ــ� �ــ�اورد ��ــ�رات وارده �ــ� ��ا�ــ� و ���� �ــ� �ــ�اورد ��ــ�رات وارده �ــ� ��ــ�وده 
���ــ� �� و ��ــ�� ��-�ــ�آورد ارزش ا���ــ�دی و ���ــ� ����ــ� ����ــ�ی از ��ا�ــ� و ���� �ــ� -�ــ�آورد ��ــ�رت وارده �ــ� ����ــ� 

آب و �ــ�ك در ��ــ�وده ����ــ� ����ــ� -�ــ�آورد ��ــ�رت وارده �ــ� ����ــ� ����ــ�ت ا�ــ�ح ���ــ� و آ���ــ�داری





 رشته امور ادا�ی و استخدامی

 رشته بررسی اسناد و مدارک

 رشته امور کمرکی

 رشته �بان انگلیسی

ا��ر ادا�ی و ����ت �����

��وه ١٠



166

رشته امور ادا�ی و استخدامی

��وه ۱۰: ا��ر ادا�ی و ����ت �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



10
رشته  امور ادا�ی و استخدامی
گروه امور ادا�ی و خدمات عمومی

167

محمد رضا سلطانی

داود موسوی

کار�ناسی:9۷6��اره �روانه: 1383/12/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:6262��اره �روانه: 1388/09/10تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3815935183ک�پستی: 08632۷8۷851تلفن �اب�:091221661۷5تلفن ه�راه: 

ک- پ� فر��ی- �یابان سوم شع�ان- س��دار4 - ا�ت�ای �� بست اولآدرس: ارا

ک�پستی: 06643324۷65تلفن �اب�:091685800۷0تلفن ه�راه: 

ک 28آدرس: کوی فرهنگیان-�یابان ش�ا-�� - ا�یگودرز

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۳ - ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص آز����ــ�ی ا�ــ���ا��، ����ــ� و ا�ــ���ام ��ر��ــ�ن. - ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص آ�ــ�زش 
و ا��ــ�ء �ــ�رس. - ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ��ــ�ی و ��داش-��ــ��� و ����ــ� ��ر��ــ�ن. - ا��ــ�ر ��ــ� در �ــ�رد ����ــ� و ا�ــ�ر 
ر����-����ــ� �ــ�ا�� ���ا�ــ�� و ا���ــ� ��ر��ــ�ن. - ا��ــ�ر ��ــ� در ��رد �ــ���ت ��ر ، �����ت، ��ــ�ر و ���ب و �����. 

- ا��ــ�ر ��ــ� در �ــ�رد �ــ���� ���ــ�، ����ــ�، آ��د�ــ� �ــ� ���ــ� و �ــ��ت ا�ــ���ا�� ��ر��ــ�ن.

ر��ــ� ۳ - ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص آز����ــ�ی ا�ــ���ا��، ����ــ� و ا�ــ���ام ��ر��ــ�ن. - ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص آ�ــ�زش 
و ا��ــ�ء �ــ�رس. - ا��ــ�ر ��ــ� در ��ــ�ص ��ــ�ی و ��داش-��ــ��� و ����ــ� ��ر��ــ�ن. - ا��ــ�ر ��ــ� در �ــ�رد ����ــ� و ا�ــ�ر 
ر����-����ــ� �ــ�ا�� ���ا�ــ�� و ا���ــ� ��ر��ــ�ن. - ا��ــ�ر ��ــ� در ��رد �ــ���ت ��ر ، �����ت، ��ــ�ر و ���ب و �����. 

- ا��ــ�ر ��ــ� در �ــ�رد �ــ���� ���ــ�، ����ــ�، آ��د�ــ� �ــ� ���ــ� و �ــ��ت ا�ــ���ا�� ��ر��ــ�ن.



168

رشته بررسی اسناد و مدارک

��وه ۱۰: ا��ر ادا�ی و ����ت �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



10 گروه امور ادا�ی و خدمات عمومی

169

رشته بررسی اسناد و مدارک

حسن شفیعی
کار�ناسی:4606��اره �روانه: 138۷/04/15تار�� �روع 

ک�ورحوزه ف�ا�ی�:د�ی�انحوزه ق�ا��: س�� 

3۷961454۷5ک�پستی: 08644462866تلفن �اب�:09188650252تلفن ه�راه: 

کو�ه �ا��ازانآدرس: د�ی�ان- �راق - ش�رک فا�� �راقی -ب�وار ش�ید م��ری -

�الحی� ها:
ر��� ۲ - ��ر�� ارزش ا���د و ��ارك و ����� ا���� و

 ��ع ا���د ر��� از ��دی و ����و ا����ری آ���، 
����� رو���� �� ا�� ا���د و ا����ق ���ه ����� ا���د �� ��ا��� و ���رات



170

رشته امور گمرکی

��وه ۱۰: ا��ر ادا�ی و ����ت �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



10 گروه امور ادا�ی و خدمات عمومی

171

رشته امور گمرکی

می�د احمدی
کار�ناسی:1236۷��اره �روانه: 139۷/02/19تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: کحوزه ف�ا�ی�:ارا ارا

3818944۷38ک�پستی: 08634031289تلفن �اب�:09120660226تلفن ه�راه: 

کیان - وا�د2آدرس: ک- ش�رک ش�ید ���تی-فاز ی�- �یابان تو�ید-رو��وی سا�� �رزشی- سا�تمان  ارا

�الحی� ها:
ر��ــ� ۲ - ��ر�ــ� و ا�ــ�م ��ــ� در �ــ�رد ا�ــ��د ����ــ�. - ��ر�ــ� و ا�ــ�م ��ــ� در �ــ�رد ارزش ����ــ� ����ــ�. - ��ر�ــ� و ا�ــ�م 
��ــ� در �ــ�رد ����ــ��ت ����ــ� ����ــ�. - ��ر�ــ� و ا�ــ�م ��ــ� در �ــ�رد ���ــ�ن �ــ�درات و واردات و آ��ــ� ���ــ� ا��ا�ــ� آن. - 

��ر�ــ� و ا�ــ�م ��ــ� در ��ــ�ص ا����ــ�ت ����ــ� ������ــ� ��ــ�ك و ����ــ�ن ���.



17۲

رشته �بان انگلیسی

��وه ۱۰: ا��ر ادا�ی و ����ت �����

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



10 گروه امور ادا�ی و خدمات عمومی

17۳

رشته �بان انگلیسی

پریوش مصافی
کار�ناسی:۷2۷8��اره �روانه: 1389/10/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

3813143388ک�پستی: 08632230654تلفن �اب�:091836۷8305تلفن ه�راه: 

گردو -بعداز پ� ��ار ��مه -م�تم� پردیس �دن 3 - ���ه 4آدرس: ش�رک 

�الحی� ها:
ر��ــ� ۳ - ا��ــ�ر ��ــ� در�ــ�رد ����ــ� و ��ا�ــ�ی و �������ــ�ی ����ــ� ��ــ�ر� در ��و�ــ�ر�� ، �����ــ�ت ، ����ــ� ���� �ــ� ، 
��ارداد�ــ� و ���ــ�ع �ــ�� و ����ــ� �ــ� ���ــ�� �ــ� دو ز�ــ�ن ��ر�ــ� و ا�����ــ� ���ــ� �� �ــ�د - ا��ــ�ر ��ــ� در �ــ�رد ��ــ�وت 
��دا�ــ� از ا����ــ�ت و ���ــ�ت ����ــ� �ــ�ه در ��ــ� �ــ� �ــ�ع �ــ�� و �ــ� ����ــ� �ــ� از ��ر�ــ� �ــ� ا�����ــ� و �ــ� از ا�����ــ� 
�ــ� ��ر�ــ� ����ــ� �ــ�ه ا�ــ� - ا��ــ�ر ��ــ� در �ــ�رد ��ــ� ����ــ� �ــ���� ����ــ� از ��ر�ــ� �ــ� ا�����ــ� و از ا�����ــ� �� 

�ــ� و ��ــ�ه �ــ�ه �ــ� ��� ��ر�ــ� از ���ــ� ��ــ�ر در ���ــ� ��ا





 رشته �واب� کار و کارگری

 رشته کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

 رشته اسلحه شناسی و مهمات

ا���� و ��ادث

��وه ١١



176

رشته �واب� کار و کارگری

��وه ۱۱: ا���� و ��ادث

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



11
رشته  �واب� کار و کارگری
گروه ایمنی و حوادث

177

م�ید عراقیه فراهانی 

رضا شع�انی

کار�ناسی:4035��اره �روانه: 1386/08/26تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:8596��اره �روانه: 1391/04/1۷تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

3816969516ک�پستی: 0863485369۷تلفن �اب�:09183639331تلفن ه�راه: 

ک 9516آدرس: ک- ش�رک ه�رت -فاز 3- ��اران 2- �� ارا

1۷56611166ک�پستی: 02133242880تلفن �اب�:09188485146تلفن ه�راه: 

- ب�وک 3- وا�د 3آدرس: ت�ران- اتوبان بسی� -ش�رک ف�ر

�الحی� ها:

�الحی� ها:

ر��ــ� ۲ - ا���ر��ــ� در ��ــ�ص �ــ����ت و ا����ــ�ت ������ــ� ��ر�ــ�ان و ��ر�����ــ�ن ���ــ� از ا�ــ�ای ���ــ�ن ��ر - ا���ر��� 
در ��ــ�ص ا����ــ�ت ���ــ� از ا�ــ�ای ���ــ�ن ����ــ� ا������

ر��ــ� ۱ - ا���ر��ــ� در ��ــ�ص ا����ــ�ت ���ــ� از ������ــ�ی د�ــ�� ���ــ� ��ر و ����ــ�ی ���ــ� ��ــ�ی ��ــ��� و �ــ�داش 
ا��ا�ــ� ����ــ� - ا���ر��ــ� در ��ــ�ص �ــ����ت و ا����ــ�ت ������ــ� ��ر�ــ�ان و ��ر�����ــ�ن ���ــ� از ا�ــ�ای ���ــ�ن ��ر - 

ا���ر��ــ� در ��ــ�ص ا����ــ�ت ���ــ� از ا�ــ�ای ���ــ�ن ����ــ� ا�����ــ�



11
رشته  �واب� کار و کارگری

گروه ایمنی و حوادث

178

علیرضا حسینی
کار�ناسی:9۷۷2��اره �روانه: 1392/02/11تار�� �روع 

استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:د�ی�انحوزه ق�ا��:

3۷918933۷۷ک�پستی: 0864242۷۷00تلفن �اب�:09188660238تلفن ه�راه: 

کو�ه ش�ید ��یخا�یآدرس: د�ی�ان -�یابان ش�ید ���تی -

�الحی� ها:
ر��ــ� ۲ - ا���ر��ــ� در ��ــ�ص �ــ����ت و ا����ــ�ت ������ــ� ��ر�ــ�ان و ��ر������ن ���ــ� از ا��ای ���ــ�ن ��ر - ا���ر��� در 

��ــ�ص ا����ــ�ت ���ــ� از ا��ای ���ــ�ن ����� ا������



179

رشته کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

��وه ۱۱: ا���� و ��ادث

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:



گروه ایمنی و حوادث11

180

رشته کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

ع�دا�محمد موذن 

داور خدادادی

کار�ناسی:3895��اره �روانه: 1386/05/21تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

کار�ناسی:9305��اره �روانه: 1391/10/12تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: استان مرکزیحوزه ف�ا�ی�:ارا

38199533۷9ک�پستی: 086341320۷4تلفن �اب�:09188621192تلفن ه�راه: 

کار ���ه 5-وا�د 503آدرس: کس� و  ک -سه راهی �می� -ش�رک �نعتی شماره 1 - سا�تمان فنا�ری و  ارا

38189۷6633ک�پستی: 086331252۷0تلفن �اب�:09183688285تلفن ه�راه: 

ک 19آدرس: کو�ه و�یت 10 -�� ک- �یابان ش�ید ���تی فاز 1-  ارا

�الحی� ها:

�الحی� ها:

 ر��ــ� ۱ - ����ــ� و ����ــ� �ــ�ادث ���ــ� از ��ر - ا���ر��ــ� در ��ــ�ص ا����ــ�ت ���ــ� از ������ــ�ی د�ــ�� ���ــ� ��ر و 
����ــ�ی ���ــ� ��ــ�ی ��ــ��� و �ــ�داش ا��ا�ــ� ����ــ� - ا���ر��ــ� در ��ــ�ص �ــ����ت و ا����ــ�ت ������ــ� ��ر�ــ�ان و 

��ر�����ــ�ن ���ــ� از ا�ــ�ای ���ــ�ن ��ر - ا���ر��ــ� در ��ــ�ص ا����ــ�ت ���ــ� از ا�ــ�ای ���ــ�ن ����ــ� ا�����ــ�

ر��ــ� ۲ - ����ــ� و����ــ� �ــ�ادث ���ــ� از��ر(�ــ�ون ا���ر��ــ� در �ــ�رد ��ــ�رات ���ــ�ط �ــ� ���ــ�ت ���ــ� ود�ــ�ت) - 
ا���ر��� در ���ص �ــ����ت و ا�����ت ������� ��ر��ان و ��ر������ن ���ــ� از ا��ای ����ن ��ر - ا���ر��� در ���ص 

ا����ــ�ت ���ــ� از ا�ــ�ای ���ــ�ن ����ــ� ا�����ــ�
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رشته کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

حسین صارمی
کار�ناسی:11320��اره �روانه: 1395/06/2۷تار�� �روع 

م��تحوزه ف�ا�ی�:م��تحوزه ق�ا��:

تلفن ه�راه: 
09121508634
1343853543ک�پستی: 0216650429۷تلفن �اب�:09351508634

ت�ران-ستار�ان-�یابان ی�� دریان �و-�یابان دوازده�-��ك6���ه3آدرس:

�الحی� ها:
ر��ــ� ۲ - ����ــ� و����ــ� �ــ�ادث ���ــ� از��ر(�ــ�ون ا���ر��ــ� در �ــ�رد ��ــ�رات ���ــ�ط �ــ� ���ــ�ت ���ــ� ود�ــ�ت) 
- ا���ر��ــ� در ��ــ�ص �ــ����ت و ا����ــ�ت ������ــ� ��ر�ــ�ان و ��ر�����ــ�ن ���ــ� از ا�ــ�ای ���ــ�ن ��ر - ا���ر��ــ� در 

ــ�ن ����ــ� ا�����ــ� ��ــ�ص ا����ــ�ت ���ــ� از ا�ــ�ای ���



18۲

رشته اسلحه شناسی و مهمات

��وه ۱۱: ا���� و ��ادث

01100053900090110005390009
ک با�� م�ی شع�ه ش�ید ���تی ارا

کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به �ام مرکز 

کارشناسی ��ت واریز �� ا�ز�مه های 

ک،�یابان ه�ده ش��یور (1۷ متری م��)، رو��وی �ست با��،  ارا

کد �ستی 3813845348 سا�تمان بامداد،���ه دوم وا�د 4 _ 

��اره حساب

نشانی مرک�:
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غ�محسین بشیری
کار�ناسی:12۷85��اره �روانه: 1384/11/02تار�� �روع 

کحوزه ق�ا��: ک�ورحوزه ف�ا�ی�:ارا س�� 

6814833856ک�پستی: 06633436۷98تلفن �اب�:09163696042تلفن ه�راه: 

کو�ه ش�وفه ی��- سمت ��- درب �ن��آدرس: آباد- �یرآباد- �یابان تعاون-  �رم 

�الحی� ها:
��ــ��� ��رآ�ــ� �ــ�ح و �ــ���� ���ــ�ت و ����ــ� ��ــ�ان ����ــ� آن ����ــ� ز�ــ�ن �����ــ� ���ا�ــ�ازی و ���ر �ــ��ره ��ی 

��ــ�وش �ــ� روی �ــ�ح
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خ 1398/12/25 رئیس قوه قضائیه 9000/228009/100 مور
در اجــرای ماده 2۹ قانون کارشناســان رســمی دادگســتری مصــوب ۱۳۸۱/0۱/۱۸ مجلس شــورای 
اســالمی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی، 
مصــوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و بــه پیشــنهاد شــورای عالــی کارشناســان رســمی دادگســتری و مرکــز وکال ، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ، -تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری- به شرح 

مواد آتی است :

فصل اول – کلیات
ماده1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر کارشناسی در حدود صالحیت آنها از طرف 

اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره- منظور از کانون در این تعرفه ، کانون کارشناســان رســمی دادگستری و منظور از مرکز مرکز 

وکال ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می باشد.
ماده2- مراجع قضایی ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و ارگانها و نهاد ها و شهرداری ها و موسسات 

وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱- در موراد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و 
علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید ، تعیین دستمزد متناسب با 

کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می باشد.
تبصره2- در صورت عدم اســتطاعت مالی متقاضی کارشناســی ، به تشــخیص قاضی پرونده حق 
الزحمــه کارشناســی تــا میــزان معینی بــه وســیله دادگاه کاهش می یابــد ولی به هر حــال پرداخت 

هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و ... به عهده متقاضی می باشد.
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تبصره۳- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به 
تشخیص قاضی پرونده مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
تبصره4- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع 
قضایــی مربوط ، مراتب جهت معرفی کارشــناس معاضدتی حســب مورد به کانــون یا مرکز اعالم تا 

معرفی گردد.
مــاده3- در کارشناســی ها چنانچه موضوع کارشناســی مربوط به جزئــی از کل بوده ولی اظهارنظر 
کارشناســی مســتلزم بررســی در کل کار مربوطه باشــد ، دستمزد با پیشنهاد کارشــناس و موافقت 

مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
مــاده4- کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مکلفنــد در صــورت درخواســت کارشــناس یــا هیئت 
کارشناســی ، دســتمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبًال قابل برآورد نباشد حسب 
مورد بطور علی الحســاب به حســاب کانون یا مرکز تودیع و قب� آن را در پرونده مربوط پیوســت 
نماینــد. در ایــن صــورت ، کارشناســان رســمی مکلفنــد پــس از تودیع دســتمزد نســبت بــه انجام 

کارشناسی اقدام نمایند.
ماده5- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار 
وی باشــد اجرای کارشناســی منتفی گردد ، محق دریافت بخشــی از دستمزد متناسب با کارهای 
انجام شــده و یا وقت صرف شــده خواهد بود به شــرط این که از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر 
نباشد. به عالوه ، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد ، 

هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود.
مــاده6- در صورتــی کــه اجرای قرار کارشناســی مســتلزم عزیمت به خارج از شــهر یــا محل اقامت 
کارشناس باشد ، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و 
عالوه بر دستمزد کارشناسی ، فوق العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه 
مبل� ۱٫500٫000 ریال برای ماموریت داخل و استان محل اقامت کارشناس و مبل� ۳٫000٫000 ریال 
بــرای ماموریــت خارج از اســتان محل اقامت کارشــناس پرداخت خواهد شــد. چنانچه متقاضی 
قادر به تأمین وســیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشــد و کارشــناس برای انجام کارشناســی رأسًا و به 
هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید ، عالوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت 

، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد ،         

 حــق الزحمــه انجــام امــور مربوط و کلیه هزینه های ســفر و پرداخــت فوق العــاده روزانه هم ردیف 
مدیران کل به عهده متقاضی می باشد.

 تبصره2- چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسی های خارج از کشور مطابق ضوابط این 
دستورالعمل پول سایر کشور ها باشد ، پس از تبدیل ارز به ریال بر اساس نر� رسمی بانک مرکزی 
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طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.
ݢتبصره۳- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهر ها به عهده متقاضی می باشد. ݢ ݢ
ماده۷- دســتمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناســی مورد نیاز از طرف 

مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل 2٫000٫000ریال می باشد.
ماده8- هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های الزم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه 
ای ، هزینه بازیابی اطالعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری 
باشد ، به عهده متقاضی است و در صورت اختالف و ضرورت انجام اقدامات مذکور ، حسب مورد 

نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.
مــاده9- در مــواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناســی در این تعرفه دســتمزد تعیین نشــده 
باشــد و نیز مواردی نظیر بررســی فنی و تکنولوژی سیســتم ها و تعیین نقائص و ســایر موارد حق 
الزحمــه کارشــناس بــا توجه به اهمیــت و تخصصی بودن مورد به پیشــنهاد کارشــناس و موافقت 

مقام ارجاع کننده – کانون یا مرکز تعیین می گردد و حداقل دستمزد ۳٫000٫000ریال خواهد بود.
ماده۱0- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد 

، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده11- دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی 

به شرح ذیل تعیین می گردد.
�� ����ه �����ن ر��ل ............................................................................................................................................ �����ً� ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ر��ل• 
...................................... ۰/۵ در��•  از ����ه �����ن و �� ر��ل �� ���� و ����ه �����ن ر��ل ���� �� ��زاد 
.................................. ۰/۴در��•  از ���� و ����ه و �� ر��ل �� دو��� و ����ه �����ن ر��ل ���� �� ��زاد
از دو��� و ����ه �����ن و �� ر��ل �� �� �����رد ر��ل ���� �� ��زاد.......................................... ۰/۳در��• 
از �� �����رد ر��ل �� ده �����رد ر��ل ���� �� ��زاد........................................................................................ ۰/۱۲۵در��• 
از ده �����رد و �� ر��ل �� ���� و ����ه �����رد ر��ل ���� �� ��زاد................................................. ۰/۰۶در��• 
از ���� و ����ه �����رد و �� ر��ل �� ����� �����رد ر��ل ���� �� ��زاد....................................... ۰/۰۳در��• 
از ����� �����رد و �� ر��ل �� ���� و ����ه �����رد ر��ل ���� �� ��زاد............................... ۰/۰۲۵ در��• 
از ���� و ����ه �����رد و �� ر��ل �� �� ��ار �����رد ر��ل ���� �� ��زاد.......................... ۰/۰۱۵ در��• 
از ����ار �����رد و �� ر��ل ���� �� ��ار �����رد ر��ل ���� �� ��زاد ........................................... ۰/۰۱۲ در��• 
از �� ��ار �����رد و �� ر��ل �� ���، ���� �� ��زاد..............................................................................................۰/۰۱ در��• 

ک�ر دستمزد مقرر در این ماده برای هر کارشناس 5۹0٫000٫000 ریال است. حدا
تبصــره۱ـ در ارزیابــی طرح هــا و دارائی هــای بــا ارزش از ۱00.000 میلیــارد ریــال و باالتــر، شــورای عالی 
کارشناســان و مرکــز حســب مــورد،  نســبت بــه انتخــاب اعضــای هیــأت کارشناســی و حق الزحمــه 

کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می نماید.
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، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی های مشمول این تبصره را،  رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز
به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می کنند.

تبصره2ـ در هر مورد که ارجاع کار شــامل موارد متعدد باشــد، مجموع مبال� مندرج در گزارش به 
طــور یــک جــا مبنای محاســبه این ماده قــرار می گیرد. لیکــن در صورتی که محل موضــوع ارزیابی 
در نواحی مختلف شهرداری ها یا دارای پروانه  های بهره برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه های 
صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی 

گانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. مختلف باشد، ارزیابی ها بطور جدا
تبصــره۳ـ دســتمزد بررســی بــه اختــالف فی مابیــن کارفرمایــان و پیمانکاران و مهندســان مشــاور و 
همچنیــن قراردادهــای مربوط و دســتمزد تعیین و کنتــرل صورت وضعیت برای کلیه رشــته ها، بر 

مبنای مبل� قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد می باشد.
تبصــره4ـ دســتمزد تعیین علل و مســببین و تعیین خســارت برای کلیه رشــته  ها بــر مبنای میزان 

خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصــره5ـ  تشــخیص تخلــف از مفــاد قرارداد و یا رســیدگی به تأخیر قــرارداد در هر مــورد طبق ماده 

۱۱این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره6 ـ حق الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کاال و لوازم مستعمل، فرآورده  های غذایی و دارویی و 
بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآالت، ماشین  آالت صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز 
الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه 

پنجاه درصد می باشد.
تبصره۷ـ در مواردی که موضوع کارشناســی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی 

انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبل� سی درصد کسر می گردد.
ماده12ـ در صورتی که رســیدگی به مســتندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد 
عالوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی 

اضافه می  شود.
ماده13ـ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره 
ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعًا ۳.000.000 ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون 
ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال 5 درصد، از یکصد میلیون ریال 
ک�ر سیصد میلیون ریال می باشد. ضمنًا دستمزد تعیین  به باال، دو درصد اضافه خواهد شد و حدا

اجرت الم�ل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه 25 درصد خواهد بود.
ک ثبتی و تعیین  ماده14ـ حق الزحمه تفســیر عکس ــهای هوائی و ماهواره ای ارائه شــده برای هر پال
موقعیت ثبتی آن در عکس های مزبور مقطوعًا مبل� ۳.000.000 ریال است و برای تفسیر عکس های 
مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده مبل� پانصد هزار 
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ک اضافی  ک های متعدد متصل به هم به ازاء هر پال ریال اضافه خواهد شــد. همچنین، برای پال
چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم ـ  تعرفه دستمزد کارشناسی

گ�وه1ـ م�ندسی آب و معادن شام� رشته های: (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:

ماده15ـ دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها بشرح ذیل است:
۱ـ تا 50 لیتر در ثانیه، مقطوعًا ۳.000.000 ریال ؛

2ـ مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا ۱000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 2000 ریال؛
ک�ر دستمزد ۳5 میلیون ریال می باشد. ۳ـ از ۱000 لیتر به باال به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۸00 ریال و حدا
ماده16ـ دســتمزد تعیین کیفیت شــیمیایی و آلودگی آب با توجه به مســائل زیست محیطی در هر 

مورد ۳.000.000 ریال می باشد.
ماده1۷ـ دســتمزد بررســی فنی و تعیین مشــخصات سفره  های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ 

مقطوعًا ۸.000.000 ریال است.
تبصرهـ  در صورتی که انجام کارشناســی مســتلزم عملیات نقشــه برداری باشــد، دســتمزد آن طبق 

تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده18ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه ها و منصوبات آن، شبکه  های آبیاری و زهکشی آب و فاضالب 

مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه ها و قنوات و بهسازی چشمه ها، مقطوعًا ۷.000.000

ریال است.
ماده20ـ دستمزد رسیدگی به اختالف مربوط به حریم و بستر رودخانه  ها و کانال ها و انهار به شرح 

زیر تعیین میگردد:
۱ـ تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱2 متراز قرار هر کیلومتر۳.000.000 ریال و حداقل۳.000.000

ک�ر ۳0.000.000 ریال ریال و حدا
ک�ر  ، از قرار هر کیلومتــر 4.000.000 ریال و حدا 2ـ حریــم رودخانــه وکانالهــای با عرض بیــش از ۱2 متر

50 میلیون ریال.
مــاده21ـ دســتمزد رســیدگی بــه وضــع پــس آب ها به لحاظ تشــخیص بــار آلودگی بر حســب کمیت و 

کیفیت مقطوعًا 5.000.000 ریال است.
رشته فلزات و معادن:

ماده22ـ
۱ـ تعرفه دســتمزد کارشناســان رســمی رشــته فلزات در ارزیابی ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد 
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ک�ــر 25.000.000 ک و مشــخصات کیفی و عملکردی تشــخیص، حداقــل ۱0 میلیون ریال و حدا مال
میلیون ریال خواهد بود.

2ـ تعرفه دســتمزد کارشناســان رشــته معادن مربوط بــه ارزیابی ذخائــر معدنی)احتمالیـ  ممکنـ  
قطعی( طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه 

مربوطه اضافه خواهد شد.
۳ـ در صورتــی کــه انجام بررســی های کارشناســی در معــادن منتج بــه ارزیابی نگــردد، حق الزحمه 

کارشناسی بر اساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گ�وه2ـ اموال من�ول شام� رشته های:
)آثار هنری و اشــیاء نفیســه و کتب خطیـ  اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، 

لوازم خانگی و اداری(
مــاده23ـ دســتمزد کارشناســی رشــته های فوق مطابــق ماده ۱۱ این تعرفه و رشــته لــوازم خانگی و 

اداری 20 درصد اضافه می باشد.

گ�وه3ـ امور پزش�ی و �ذای� شام� رشته های:
)پزشکی، داروسازی و سم شناسی، مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن(

ماده24ـ دســتمزد کارشناســی رشته های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع 
و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع 
ک�ــر ۳0.000.000 ریــال در هر مورد می باشــد و در مورد  ارجاع کننــده، حداقـــل ۳.000.000 ریــال و حدا

ارزیابی ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می شود.
تبصــرهـ  کلیــه هزینه های آزمایشــگاهی، نمونه برداری )بیوپســی(، رادیوگرافی و نظائــر آن به عهده 

متقاضی می باشد.

گ�وه4ـ امور ما�ی شام� رشته های:
)حســابداری و حسابرســیـ  امور بازرگانیـ  تعیین نفقه و بیمهـ  امور سرمایه گذاری پولی و اعتباریـ  

) آمار
رشته حسابداری و حسابرسی:

ماده25ـ دســتمزد کارشناســی در امور حسابرسی نســبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی 
طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده26ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:
۱ـ ارزش ســهام و ســهم الشــرکه، با توجه به مجموع دارائی های جاری و بدهی ها و ذخائر رسیدگی 
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شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی های ثابت؛
2ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

۳ـ تعیین قیمت تمام شده کاالها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:

ماده2۷ـ دســتمزد کارشناســان رشــته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه اســت و در 
ک�ر 40.000.00 ریال است. سایر موارد حداقل ۳.000.000 ریال و حدا

رشته تعیین نفقه:
ک�ر  مــاده2۸ـ تعییــن دســتمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقــل 2.000.000 ریال و حدا

۳0.000.000 ریال است.
رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

ماده2۹ـ دستمزد رشته های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹
ک�ر 40.000.000 ریال می باشد. این تعرفه و حداقل ۳.000.000 ریال و حدا

رشته آمار:
ماده۳0ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۳.000.000 ریال و 

ک�ر 20.000.000 ریال است. حدا
گروه5ـ  امور وسائط نقلیه شامل رشته های:

)امور حمل و نقل [ترابری] امور وسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری 
زمینی و وسائط نقلیه ریلی(

ماده۳۱ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو 2.500.000 ریال.

2ـ رسیدگی به تصادفات ۳.000.000 ریال.
۳ـ اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳.000.000 ریال

ماده۳2ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
۱ـ بــرای دعــاوی مربــوط بــه حمــل و نقــل )مســئولیت صادر کننده اســناد حمل( با توجــه به مبل� 

خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
2ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می باشد:
الفـ  در صورت تصادم بین قایق های تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی: در هر مورد 5.000.000

ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن )ظرفیت ناخالص یاGT(  ۱0.000.000 ریال در هر مورد؛
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بــرای شــناورهای بــا ظرفیت بار باالتــر از 500 تــن )ظرفیت ناخالــص یــا GT(  20.000.000 ریال در هر 
مورد.

تبصــرهـ  در صورتــی کــه تصــادم بین دو یا چند شــناور با ظرفیتهــای متفاوت باشــد، ظرفیت باالتر 
مبنای تعیین حق الزحمه می باشد.

ک عمل خواهد بود. 4ـ در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ۹ این تعرفه مال
تبصرهـ  دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی های وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این 

تعرفه خواهد بود.
گروه6ـ  راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته های:

)راه و ســاختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندســی ترافیک ـ برنامه ریزی شــهری ـ مهندســی 
محیط زیستـ  امور ثبتیـ  ابنیه و آثار باستانیـ  نقشه برداریـ  اطالعات مکانی(

رشته راه و ساختمان:
ماده۳۳ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و 
پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه 

تعیین می شود .
ماده۳4ـ دستمزد تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

ک�ر 40.000.000 ریال  بــرای هر متر مربع مســاحت زیربنــا ۱0.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریــال و حدا
است.

ماده35ـ دســتمزد تطبیق مشــخصات قراردادی ســاختمان ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر 
ک�ر 40.000.000 ریال است. مربع مساحت زیر بنا ۱0.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حدا

ماده36ـ دســتمزد تهیه نقشــه های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان های 
موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می باشد:

ک�ر 60.000.000 ریال ؛ ۱ـ معماری کلی هر متر مربع ۸.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حدا
ک�ر ۸0.000.000 ریال ؛ 2ـ سازه هر مترمربع ۱0.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حدا

ک�ر 60.000.000 ریال. ۳ـ گزارش  فنی استحکام بنا هر مترمربع ۸.000 و حداقل4.000.000 و حدا
ماده3۷ـ دســتمزد افراز و قطعه بندی مســتلزم تهیه نقشــه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی 

آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
ک و مســتغالت و تقســیم ترکه براســاس مــاده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیســت  ۱ـ دســتمزد افــراز امال

درصد ؛
2ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه برداری 

مربوط عالوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می شود.
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک 
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مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳4 الی ۳6 این 
تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت 

خواهد شد.
ماده38ـ دســتمزد تشــخیص زمین مســبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مســاحت ۱000 مترمربع 

۳.000.000 ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد، مبلـ� ۱.000.000 ریال اضافـه می گردد.
رشته نقشه برداری، امور ثبتی و اطالعات مکانی:

ک ثبتی در نقشه و عکس هوایی: ماده 39ـ  پیاده کردن محدوده پال
گر گذربند مشخص باشد: ۱ـ ا

تــا ۱000 مترمربــع مقطوعــًا 4.000.000 ریال و نســبت به مــازاد تا ۱0 هکتار هر مترمربــع 400 ریال و از ۱0
ک�ر ۸0.000.000 ریال. هکتار به باال نسبت به مازاد هر مترمربع 200 ریال و حدا

گر گذربند مشخص نباشد: 2ـ ا
تا ۱000 مترمربع مقطوعًا ۱0.000.000 ریال و نســبت به مازاد تا ۱0 هکتار هر متر مربع 400 ریال و از ده 

ک�ر ۱00.000.000 ریال. هکتار به باال نسبت به مازاد هر مترمربع 200 ریال و حدا
تبصرهـ  در صورتیکه نیاز به تعیین مشــخصات جغرافیائی ملک باشــد، بازاء هر نقطه مشــخصات 

جغرافیائی 500.000 ریال اضافه می شود.
ماده40ـ حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده۳۹ این تعرفه 

ک�ر ۱00.000.000 ریال است. و حدا
ک تا ۱000 مترمربع،  ک مورد نظر در امال ماده 4۱ـ حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پال
حداقل ۳.000.000 ریال و نسبت به مـــازاد تا 5000 متـرمربـــع برای هـــر متـرمربـــع ۱500 ریال و از 5000
مترمربــع تــا 50000 مترمربــع نســبت به مــازاد برای هــر مترمربــع ۸00 ریــال و از 50000 مترمربع به باال 

ک�ر 60.000.000 ریال است. نسبت به مازاد برای هر مترمربع 400 ریال و حدا
ماده42ـ دستمزد نقشه  برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال ها و رودخانه ها با 
ک�ر  مقیاس ۱000/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل 5.000.000 ریال است و حدا

طبق ماده ۹ این تعرفه است.
ک خارج از محدوده شهرها: ماده43ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختالف امال

ک  ک مورد نظر و تشــخیص حدود آن در امال ۱ـ دســتمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پال
مزروعی تا یک هکتار حداقل 4.000.000 ریال است.

2ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به 
ک�ر بیست میلیون ریال می باشد. دستمزد اضافه می شود و حدا

ماده44ـ دستمزد کارشناسی رشته برنامه ریزی شهری:
۱ـ حق الزحمه کارشناســی برنامه ریزی شــهری در زمینه بررســی انطباق طرح هــای تفکیک اراضی 
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شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
۱ـ ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبل� ۱5.000.000 ریال ؛

۱ـ 2ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱0 قطعه زمین، مبل� 2.000.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه ؛
۱ـ ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱0 قطعه زمین، مبل� 600.000 ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر۱0 قطعه.

2ـ حق الزحمــه برنامه ریــزی شــهری در زمینــه بررســی انطباق کاربری اراضی شــهری بــا طرح های 
توسعه شهری به شرح زیر می باشد:

2ـ ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبل� ۱0.000.000 ریال ؛
2ـ 2ـ کاربری ۳ تا ۱0 قطعه زمین مجاور با هم، مبل� ۱.500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه ؛
2ـ ۳ـ کاربــری بیــش از ۱0 قطعــه زمیــن مجاور با هم، مبلــ� 600.000 ریال به ازاء هر قطعــه مازاد بر ۱0

قطعه.
۳ـ حق الزحمه برنامه ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات 

شهرسازی به شرح زیر می باشد:
۳ـ ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبل� ۱0.000.000 ریال ؛

۳ـ 2ـ ساختمان با ۳ تا ۱0 واحد قابل تفکیک، مبل�۱.500.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد ؛
۳ـ ۳ـ ســاختمان بــا بیــش از ۱0 واحــد قابل تفکیک، مبلــ� 600.000 ریال بــه ازاء هر واحد مــازاد بر۱0

واحد.
تبصرهـ  دستمزد سایر رشته های زیر گروه 6 طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گ�وه۷ـ �نعت و ف� شام� رشته های:
)الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی، امـــور انـــرژی هستـــه ای، برق، الکترونیک و 
مخابراتـ  برق، ماشین و تأسیسات کارخانجاتـ  تأسیسات ساختمانیـ  کام�یوتر )رایانه( و فناوری 
اطالعــات[ICT ,IT ]ـ  صنایــع گاز و گازرســانیـ  صنایــع نفــتـ  صنایــع هوائــی و فضائــیـ  مهندســی 

پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی]ـ  نساجی و رنگرزی(
ماده45ـ دســتمزد کارشناســی و ارزیابی رشــته های فوق براســاس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره های 

ذیل آن خواهد بود.
کات آنها و تعیین  تبصره۱ـ دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین �الت تولیدی و صنعتی و استهال
عمــر مفیــد باقیمانــده آنهــا معــادل 40 درصــد حق الزحمه ارزیابــی منــدرج در ماده ۱۱ ایــن تعرفه 

میباشد.
تبصــره2ـ حق الزحمه کارشناســی نرم افزار کام�یوتر، مطابق مــاده ۱۱ این تعرفه به اضافه 50 درصد 

خواهد بود.
گروه۸ـ  فنون هنری شامل رشته های:
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ـ  تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشتـ  چاپ و چاپخانهـ  طراحی  )امور ورزشیـ  تألیفاتـ  تمبر
و گرافیکـ  هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی(

ماده46ـ دســتمزد کارشناســی رشته تشــخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشــت در پرونده های 
غیر مالی و در هر مورد بررســی )هر مســتند( حداقل 4.000.000 ریال اســت. در صورتیکه کم و کیف 
ک�ر ۳0.000.00 کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی، حدا

ریال تعیین می گردد.
تبصرهـ  دستمزد کارشناسی رشته های فوق در پرونده های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه 

ک�ر پنجاه میلیون ریال می باشد. می گردد و حدا
ماده4۷ـ دســتمزد کارشناســی مربوط به عکاســی و امور سینمایی و تئاتر و شــعر و سرود و چاپ و 

چاپخانه به شرح ذیل می باشد:
نــوری،  شــرایط  رنگهــا،  اختــالف  و  فیلــم  و  عکــس  فنــی  مســائل  کارشناســی  دســتمزد  ـ  الــف 
ک�ر 40.000.000 کم�وزیسیون)ترکیب بندی(، پرس�کتیو، ظهور و چاپ حداقل 4.000.000 ریال و حدا

ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.
بـ  امور مربوط به فیلم برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی به موارد اختالف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، 
تصویربردار، تدوین کننده، البراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

۱ـ برنامه های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه های انیمیشن حداقل 5.000.000
ریال ؛

ک�ر 40.000.000 2ـ برنامه های بلند مدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم وحدا
ریال .

پـ  دســتمزد ارزیابی فیلم، وســایل و لوازم عکاســی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱
این تعرفه محاسبه خواهد شد.

تـ  هزینه های مربوط به آزمایشــگاهـ  اســتفاده از لوازم مونتاژ، دســتگاه های نمایش جهت بازدید 
فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ث ـ دســتمزد کارشــناس در امور ورزشــی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد 5.000.000 ریال و 
ک�ر 40.000.000 ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده  بــرای مــوارد فوتی و یا جرحی حدا

۹ این تعرفه خواهد بود.
ک�ــر  جـ  دســتمزد کارشناســی رشــته چــاپ و چاپخانــه در هــر مــورد حداقــل 4.000.000 ریــال و حدا

۳0.000.000 ریال و در موارد اختالفات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می باشد.
چـ  دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک

در هــر مــورد بررســی حداقــل 4.000.000 ریــال و در پرونده هــای مالــی و اختالفــی مطابق مــاده ۱۱ و 
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تبصره های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می گردد.
گروه۹ـ کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته های:

آبزیان و شــیالت، دام�روری و دام�زشــکی، صنایع چوب،کشــاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، 
محصوالت دامی )پوست، چرمـ  ساالمبور و روده(، محیط زیست طبیعی

ماده48ـ دستمزد ارزیابی های رشته های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده49ـ دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء 

و اصالح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می باشد.
مــاده50ـ  دســتمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بنــدی محصوالت زراعی، باغی، 
ک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین  دامی، آبزیان، خورا

می شود.
ماده51ـ  دســتمزد تشــخیص اراضی )دایر و بایر و موات( تا مســاحت ۱000 مترمربع، 4.000.000 ریال 
و بــرای هــر هــزار مترمربع مازاد ده درصد و باالتر از یک هکتار، ســه درصد به دســتمزد فوق اضافه 

می گردد.
ک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد  ماده52ـ  دستمزد افراز امال

بود.
تبصرهـ  در صورتی که انجام امر کارشناســی مســتلزم تهیه نقشــه باشــد، دســتمزد نقشــه برداری بر 

طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
مــاده53ـ  دســتمزد ارزیابــی تجهیزات مرتبط و مــواد اولیه و محصوالت و فرآورده های کشــاورزی و 
دامی و جنگلی و شیالت و زنبورداری و ... موجود در انبارها بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه 

خواهد شد.

گ�وه10ـ �دمات اداری و �مومی
امور آموزشــی، امور اداری و اســتخدامیـ  امور خبرنگاری و روزنامه نگاریـ  امورگمرکیـ  ایرانگردی و 

جهانگردیـ  ثبت شرکتها، عالئم تجاری و اختراعاتـ  زبانهای خارجیـ  کتاب و کتابداری
ماده54ـ  دســتمزد کارشناســی در مورد کلیه رشــته های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد 
حداقــل 4.000.000 ریــال و بیــش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشــنهاد کارشــناس و تأیید مقام 
ارجاع کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خســارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد 

شد.

گ�وه 11ـ ایمنی و �وادث شام� رشته های:
ـ  مواد  )امور آتش سوزی و آتش نشانیـ  امور اسلحه و مهماتـ  امنیت عمومیـ  حوادث ناشی از کار
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محترقه و منفجره [ ناریه](
ماده55ـ  دستمزد کلیه رشته  های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 5.000.000 ریال 

و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود.

گ�وه12ـ �یو و �ا�و ت�نو�وژی
تبصرهـ  حق الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می گردد.

مــاده56ـ  اعــالم نظر نســبت به موارد اختالف در نحوه محاســبه دســتمزد، حســب مــورد با کانون 
ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می باشد.

مــاده5۷ـ  کلیــه ضوابــط و مقررات مندرج در این تعرفه از ســوی کارشناســان رســمی عضــو مرکز یا 
کانون ها و دســتگاه ها اعم از وزارتخانه ها مؤسســات دولتی، شــرکتهای دولتــی، نهادهای عمومی 
غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها 

مستلزم ذکر نام می باشد، الزم الرعایه است.
ماده58ـ  این تعرفه با 5۸ ماده و 2۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،  
مصوب ۱۳۹2/۷/۳0 است و در تاریخ ۱۳۹۸/۱2/25 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱5 روز 

پس از انتشار در روزنامه رسمی الزم االجرا است. مقررات مغایر لغو می گردد.
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نشانی و تلفن های مراج� ق�ایی استان مرکزی
تلفنآدرسعنوان��ر

ک 33418000خیابان ه��و-بعد از مسجد ال�هرا(س)دادگس�ری ک� اس�ان مرک�یارا

ک دادگس�ری ک� اس�ان مرک�ی (ساخ�مان ارا
تجدید ن�ر)

33418418خیابان ه��و-بعد از مسجد ال�هرا(س)

ک دادسرای عمومی و ان��ب ��رس�ان ارا
ک ارا

اب�دای کوی مس�ن (اول �� 
��رصنع�ی)

33418367

ک 33418353خیابان ه��و- رو�روی ��اد کشاورزیمج�م� �را�م خاص (دادگاه ان��ب)ارا

ک 33418338خیابان �ریع�ی- ن�� میدان فرمانداریمج�م� تصادفات و �را�م غیر عمدارا

ک کارا میدان امام حسین (ع)- کمربندی مح�م� دادگاه های ح�وقی و ��ا�� ارا
اب�دای ��رک ��وفه

33418551

ک کارا اب�دای خیابان ��اد (ه��و)- نرسیده به �ورای ح� اخ��ف ارا
CNG ای�اه�

33418736

ک مرک� آموزش علمی و کار�ردی دادگس�ری ارا
ک� اس�ان مرک�ی (ساخ�مان �ماره5)

ان��ای خیابان قا�م م�ام –میدان 
م�اومت- نرسیده به میدان امام 

حسین(ع)

33247008

ک 5-33136292بلوار 15خرداد ، �ن� دادسرااداره ��ت اسنادارا

37222115بلوار امام خمینی (ره)دادسراآ��یان

37222959بلوار امام خمینی (ره)دادگاهآ��یان

37226510باقرآباد�ورای ح� اخ��فآ��یان

37223013بلوار امام خمینی(ره)اداره ��ت اسنادآ��یان

36223200میدان آزادی- بلوار ��ید ��ش�یدادسراتفرش

36223200میدان آزادی- بلوار ��ید ��ش�یدادگاهتفرش

36230758میدان ��رسی-بلوار آزادگان�ورای ح� اخ��فتفرش

36224618میدان آزادی-�ن� دادگس�ریاداره ��ت اسنادتفرش

15-46330211میدان مدرس-بلوار ��دای دانشجودادسراخمین

15-46330211میدان مدرس-بلوار ��دای دانشجودادگاهخمین

28-46341825بلوار ��ید ��ش�ی-رو�روی بنیاد ��ید�ورای ح� اخ��فخمین

46332414بلوار ��ید ��ش�ی-میدان بسی�اداره ��ت اسنادخمین

تعرفه دستمزد کارشـناسان رسمی دادگسـتری
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35624201بلوار یادگار امام-خیابان دادگس�ریدادسراخنداب

35624201بلوار یادگار امام-خیابان دادگس�ریدادگاهخنداب

35624201بلوار یادگار امام-خیابان دادگس�ری�ورای ح� اخ��فخنداب

35622475خیابان آیت اله غفاریاداره ��ت اسنادخنداب

2-44228800بلوار فا�لین نراقیدادسرادلیجان

2-44228800بلوار فا�لین نراقیدادگاهدلیجان

44233900بلوار فا�لین نراقی�ورای ح� اخ��فدلیجان

44228660خیابان ��ید ��ش�ی �مالیاداره ��ت اسناددلیجان

توره بلوار سرداران احمدی-خیابان دادگاه عمومی ب�� زالیانزالیان
��دای فرهمند

33418015

توره بلوار سرداران احمدی-خیابان �ورای ح� اخ��ف تورهزالیان
��دای فرهمند

33418015

33418015م�ا�ران- خیابان آزادی-کو�ه بنفشه�ورای ح� اخ��ف م�ا�رانزالیان

33418015روس�ای ن�رمیان-ساخ�مان دهیاری�ورای ح� اخ��ف ن�رمیانزالیان

مامونیه-زمین ��ری-�ن� 48واحدی دادسرازرندیه
بنیاد مس�ن

45222412

45222412مامونیه-�ن� �ارک ��دای گمنامدادگاهزرندیه

مامونیه-���ه هم�ف ساخ�مان �ورای ح� اخ��فزرندیه
دادگس�ری

45222412

مامونیه-خیابان امام –�ا��ن�ر از آموزش اداره ��ت اسنادزرندیه
و �رورش

45222061

42247138میدان فلسطیندادسراساوه

42240670بلوار نماز-بعد از مدرسه ��ید ��رو ن�ردادگاهساوه

��رک فجر-بلوار ��ید ند�ری-�ن� �ورای ح� اخ��فساوه
کمی�ه امداد

42241227-8

42416858بلوار ��ید ��ش�ی-ن�� کوی م�راداره ��ت اسنادساوه

25-38222235بلوار امام حسین-خیابان دادگس�ریدادسرا�ازند

بلوار امام حسین –با�تر از سازمان دادگاه�ازند
سنج�

38224335-25

نشانی و تلفن های مراج� ق�ایی استان مرکزی
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38227235خیابان ��دا-رو�روی دانش�اه ��ام نور�ورای ح� اخ��ف�ازند

خیابان ��دا-خیابان منا�� ��یعی-اداره ��ت اسناد�ازند
کو�ه کو�ر

38227472

33722748فرم�ین-بلوار امیرک�یردادسرافراهان

33722748فرم�ین-بلوار امیرک�یردادگاهفراهان

33723272فرم�ین-بلوار امیرک�یر�ورای ح� اخ��ففراهان

فرم�ین بلوار امیرک�یر-کو�ه �ام�ال-اداره ��ت اسنادفراهان
���ه هم�ف

33727111

بلوار مصطفی خمینی-بلوار عدالت- دادسراکمیجان
ساخ�مان دادگس�ری

35452552

بلوار مصطفی خمینی-بلوار عدالت- دادگاهکمیجان
ساخ�مان دادگس�ری

35453411

بلوار مصطفی خمینی-بلوار عدالت- �ورای ح� اخ��فکمیجان
ساخ�مان دادگس�ری

35454494

35455666میدان معلم-�ن� خیابان معلماداره ��ت اسنادکمیجان

19-43242416خیابان آیت اله م�دسی-دادگس�ریدادسرامح�ت

19-43242416خیابان آیت اله م�دسی-دادگس�ریدادگاهمح�ت

خیابان 15خرداد-مج�م� �ورای ح� �ورای ح� اخ��فمح�ت
اخ��ف

43227007

خیابان ان��ب-اب�دای ��رک امام- اداره ��ت اسنادمح�ت
اداره ��ت اسناد

43222100

35554100اب�دای بلوار بسی� –�ن� ب�شداریدادگاهمی��رد

35553535اب�دای بلوار بسی� –�ن� ب�شداری�ورای ح� اخ��فمی��رد

42312900نو�ران-بلوار اصلی- رو�روی �م� بن��ندادگاهنو�ران

42313280نو�ران-بلوار اصلی- رو�روی �م� بن��ن�ورای ح� اخ��فنو�ران




